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EDITORIAL
Este é o último número do Matriz do ano de 2012 e, simultaneamente, o primeiro
em que tenho a oportunidade de me dirigir a todos os que trabalham na INCM.
É tempo de efetuar o balanço do ano que finda e de perspetivar o futuro.
A palavra matriz, nos seus diversos significados, é o molde para fundir caracteres
tipográficos, recordando uma das atividades da INCM, como herdeira da
Imprensa Nacional criada em 1768, sob a designação de Impressão Régia; é o
lugar onde alguma coisa se cria, lembrando‑nos a Casa da Moeda, um dos mais
antigos estabelecimentos fabris do Estado português, responsável, desde os finais
do século XIII, pelo fabrico da moeda metálica em Portugal.
Tem a sua origem no vocábulo latino matrice que significa fonte ou origem,
simbolizando os objetivos que se pretendem atingir com esta publicação.
O Matriz é, além de uma fonte de informação e divulgação das atividades
da INCM, um fórum de partilha de ideias e experiências de todos os seus
colaboradores, permitindo aprofundar e desenvolver a forte cultura que tenho
sentido desde que iniciei as minhas funções.
Enquanto membro do Conselho de Administração, o meu objetivo, como dos
meus colegas, é colocar todas as nossas capacidades ao serviço, e na defesa, desta
grande empresa.
O ano de 2012 foi, fruto de fatores que todos conhecemos, um ano de dificuldades
que se manterão em 2013. Em momentos como os que vivemos olhar para os
sucessos do passado, remoto ou mais recente, não resolve os problemas mas
permite‑nos ter a esperança quanto ao futuro. Alguns dos artigos deste número
transmitem‑nos essa ideia.
Encontra‑se, neste momento, no átrio do edificio da António José de Almeida
uma exposição, muito comentada pela imprensa, da coleção numismática D. Luís,
monarca, que além de colecionador numismata, uniformizou os toques em todo
o país e decretou a criação de Repartições de Contrastarias de Lisboa e do Porto,
subordinadas à Casa da Moeda e Papel Selado. Neste número dá‑se conta desta
exposição, organizada em conjunto com a Fundação da Casa de Bragança.
O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, que poderia
ter sido uma ameaça às atividades tradicionais da INCM, transformou‑se numa
oportunidade de negócio de que são exemplos o Diário da República eletrónico e
a livraria online. A renovação da cédula profissional dos advogados e a emissão
de novas vinhetas médicas, através de soluções online, descritas neste número,
são mais um exemplo do contributo da INCM em matéria de documentos de
segurança, potenciando a utilização das TIC como elemento simplificador da vida
dos cidadãos e das empresas.
Apresenta‑se, ainda, o plano numismático para 2013 cujas emissões serão, com
certeza, mais um sucesso.
Por último, desejo a todos quanto integram a INCM um Feliz Natal e que o ano
de 2013 seja de Esperança!
Vogal do Conselho de Administração
Maria Luísa Pacheco
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INCM agente de modernização
e simplificação no mundo das TIC
Renovação da Cédula
Profissional
do Advogado mais
rápida e eficiente
A implementação de
uma solução online de
recolha de fotografia e
imagem de assinatura
dos advogados
agilizou o processo
de renovação das
cédulas profissionais,
reduzindo o tempo e
os custos operacionais
e permitindo à Ordem
dos Advogados prestar
um melhor serviço aos
seus membros.
Graças à evolução das novas tecnologias
de informação e comunicação (TIC), as relações
que os indivíduos, as empresas e a Administração
Pública estabelecem entre si têm vindo a sofrer
grandes transformações e a criar uma nova
realidade onde a comunicação é cada vez mais feita
à distância.
A INCM tem
acompanhado esta
evolução tecnológica
e tem procurado ser
agente dessa mudança,
proporcionando
soluções e processos
desmaterializados,
onde os suportes
lógicos de dados
substituem os
tradicionais suportes
físicos, permitindo
com isso reduzir
custos e desperdícios
e melhorar o ambiente,
com a garantia dos
níveis de segurança
adequados.

A desmaterialização do
processo de recolha de
dados para a renovação
da Cédula Profissional
do Advogado e o
processo de emissão
das novas vinhetas
médicas, cuja emissão
e distribuição é
gerida através de uma
plataforma eletrónica
desenvolvida pela
INCM, são dois dos
mais recentes projetos
que comprovam a
capacidade da INCM
enquanto agente
de modernização
e simplificação no
mundo das TIC.

Através da integração
com o portal da Ordem
dos Advogados, a
INCM oferece agora
a possibilidade de
efetuar o processo
de recolha de dados
para a renovação das
cédulas de forma
desmaterializada,
através da web,
agilizando o anterior
processo baseado em
formulários em papel,
mais demorado e mais
dispendioso.

Atualmente, com esta
solução, o advogado
autentica‑se no portal
da Ordem e escolhe a
opção de renovação da
sua cédula, passando
depois para o sistema
da INCM onde lhe
são apresentados os
seus dados biográficos
e profissionais para
validação e onde pode
submeter ficheiros
com as imagens
da fotografia e da
assinatura.
Além de apresentar
instruções detalhadas
sobre as características
dos ficheiros a
submeter, o sistema da
INCM valida e otimiza
as imagens submetidas
de acordo com diversos
critérios, apresentando
de seguida a simulação
da cédula para
aprovação e submissão
final. Relativamente
à fotografia, além
das dimensões e
características do
ficheiro, é analisado o
próprio conteúdo da
imagem, permitindo
verificar se se está
perante um rosto
humano e se o
rosto se encontra
suficientemente visível
para ser considerado
um elemento de
identificação válido.
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No caso de as imagens
não serem validadas,
o sistema emite um
relatório com as causas
da rejeição e sugestões
para a sua resolução.
O sistema da INCM
oferece ainda a
possibilidade de o
supervisor da Ordem
verificar todos os
dados submetidos
e, se o entender,
rejeitar e solicitar
novas imagens aos
titulares das cédulas.
Após a aprovação do
supervisor os dados
ficam imediatamente
disponíveis para
produção, tornando
o processo muito
expedito.
Além de tornar o
processo administrativo
da Ordem dos
Advogados bastante
mais simples e eficaz,
esta solução permite
ainda simplificar as
tarefas de produção da
INCM, aumentando a
qualidade e oferecendo
um documento de
identificação mais
seguro.
O sistema ficou
disponível a 9 de
novembro e estima‑se
que até ao final do ano
sejam processadas mais
de 5000 renovações
online.

Novas vinhetas médicas
mais seguras e mais
fáceis de requisitar
A partir de
dezembro, as receitas
médicas prescritas
manualmente
passaram a ser
validadas através
da introdução de
um novo modelo de
vinhetas emitido pela
INCM, que, além
da identificação dos
médicos ou locais de
prescrição, passa a
ter uma numeração
única por vinheta que
aumenta o nível de
controlo, para além
de passar a incluir
elementos anti cópia,
nomeadamente
um holograma
específico, facilmente
reconhecível, que
dificulta fortemente
as tentativas de
falsificação.
Note‑se que, apesar
da obrigatoriedade
da prescrição de
medicamentos de
forma eletrónica,
continuam a existir
situações excecionais
em que se permite o
uso da receita manual,
o que exige a adoção
de mecanismos e
medidas especiais
de segurança que
garantam a integridade
do processo.

Estudos efetuados
em países onde a
prescrição eletrónica
é já uma realidade há
vários anos indicam
que a prescrição
manual terá sempre um
valor de cerca de 10 %
da prescrição total.
A INCM foi também o
parceiro escolhido pelo
Ministério da Saúde
para a implementação
de um novo processo
de encomenda e
distribuição das novas
vinhetas médicas,
bastante mais simples e
prático para os médicos
e outras entidades de
saúde que têm de fazer
a sua aquisição e para
as autoridades que têm
de gerir o processo.
Através da
integração de uma
plataforma eletrónica,
desenvolvida pela
INCM, com o Portal do
Prescritor do Ministério
da Saúde, os médicos
e outras entidades de
saúde, após processo
de autenticação, podem
agora efetuar as suas
requisições online,
efetuar o pagamento
por via eletrónica e
receber as vinhetas
com toda a comodidade
no local que
escolherem, através de
envios registados.
Esta solução, além

de tornar o processo
administrativo
bastante mais simples
e eficaz, permite ainda
aumentar a qualidade e
a segurança das novas
vinhetas médicas.
O sistema encontra‑se
disponível desde 3 de
dezembro e estima‑se
que durante 2013 sejam
produzidas cerca de
25 000 000 de vinhetas
médicas.
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Exposição numismática
«Colecção D. Luís»
A Imprensa Nacional‑Casa da Moeda (INCM) e a Fundação da Casa de Bragança inauguraram, no dia 31 de
outubro, a exposição numismática «Colecção D. Luís», composta por moedas do século IV a. C. ao século XIX
distribuídas por dois núcleos distintos: o das moedas greco‑romanas, suevas, visigodas e muçulmanas,
patente no átrio da Casa da Moeda, e o das moedas portuguesas compreendidas entre os reinados
de D. Afonso Henriques e D. Pedro V, patente no Paço Ducal de Vila Viçosa.
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Durante a inauguração, António Osório, presidente
do Conselho de Administração da INCM, destacou
a colaboração entre a INCM e a Fundação da Casa
de Bragança, que deu origem à exposição, assim
como a dimensão cultural e histórica das moedas
expostas, uma importância também realçada por
Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da Fundação
da Casa de Bragança, que aconselhou a visita à
exposição como forma de conhecer um pouco da
história de Portugal.
Ao percorrer os dois núcleos da exposição, é
possível «viajar» no tempo e na história através
das moedas que circularam no nosso território,
algumas bastante raras, nomeadamente
dois trientes visigodos, um de Egitânia
(Idanha‑a‑Velha) e outro de Veseo (Viseu), vários
áureos do Império Romano, morabitinos dos
reinados de D. Sancho I e D. Afonso II, ou a «Dobra
Pé‑Terra» e o «Gentil» de D. Fernando.
Entre as 427 moedas em exposição, cunhadas
em ouro, prata, cobre ou bolhão, é ainda possível
admirar raridades como o Justo, de D. João II,
o Português e o Tostão LG, de D. Manuel I,
o Engenhoso, de D. Sebastião, a Dobra de
24 Escudos e a Dobra de 16 Escudos, de D. João V,
entre outras.

Um património que importa conhecer e preservar
A importância da coleção, composta por moedas
que são verdadeiros testemunhos documentais e
que ilustram a nossa história e a nossa identidade
cultural, levou à assinatura de um protocolo de
cooperação entre a INCM e a Fundação da Casa
de Bragança, de modo a permitir a realização da
exposição e dar a conhecer aquele património ao
público em geral.
A INCM e a Fundação da Casa de Bragança
esperam assim contribuir para a preservação e
valorização de um importante legado histórico‑
‑cultural, ajudando a conhecer um pouco melhor a
figura do Rei D. Luís e fomentando o interesse pelo
colecionismo e pela numismática.
Importa também realçar que grande parte do
que se encontra em exposição é fruto do trabalho
daqueles que se têm dedicado à cunhagem de
moeda, uma atividade secular que faz da INCM o
mais antigo estabelecimento industrial do País, em
laboração contínua desde meados do século XIII.
A cunhagem de moeda, hoje em dia executada
com recurso à mais moderna tecnologia e de
acordo com os mais altos padrões internacionais,
resulta também de um saber e de uma experiência
que a INCM foi acumulando ao longo da sua
história e que é possível acompanhar através de
algumas moedas expostas.
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D. Luís colecionador e numismata
O hábito de compilar e classificar objetos foi
incutido em D. Luís pelos seus pais, D. Maria II
e D. Fernando, que pretendiam uma esmerada
educação para os seus filhos e fomentaram o gosto
pelo colecionismo como complemento do estudo
que faziam das ciências e das artes.
Naquela época, o hábito de colecionar era comum
entre os jovens aristocratas europeus, embora
Portugal não fosse o melhor exemplo nesse
domínio, razão que leva D. Fernando, também
ele um reputado colecionador, a desenvolver em
D. Luís e seus irmãos o gosto pela numismática,
considerada uma das vertentes mais eruditas e
eminentemente científicas do colecionismo.
O interesse pela numismática surge assim em
D. Luís desde muito cedo, levando‑o a reunir um
conjunto apreciável de moedas que acrescenta à
já existente coleção da Casa Real, e perdura pela
idade adulta, atingindo o seu ponto alto com a
compra da importante coleção do numismata
Teixeira de Aragão.
Em junho de 1867, D. Luís nomeia Teixeira de
Aragão para o lugar de conservador do seu
gabinete numismático, dedicando‑se este, a
partir de então, a conservar, organizar e estudar
os numerosos espécimes que compunham a
coleção e a realizar novas aquisições no sentido de
colmatar algumas lacunas.
A coleção de moedas foi sendo continuamente
enriquecida, quer por colecionadores particulares,
que realizaram diversas doações, quer pelo próprio
monarca, que não deixou de fazer pessoalmente
algumas aquisições, como revela um ofício
dirigido ao vedor da Casa Real, relatando que,
«por occasião da ultima visita que Se dignou fazer
à Casa da Moeda e Papel Sellado, escolheu n’esta
Repartição para o Seu gabinete numismático
algumas moedas e medalhas».
Assim, graças a esta peculiar paixão de D. Luís,
surgia aquela que, no início do século XX,
era já considerada a maior e mais importante
coleção numismática de Portugal, composta
por 9275 moedas que, desde 1924, se encontram
confiadas à guarda do Museu Numismático
da INCM.

Calendário da exposição
A exposição vai estar patente até 31 de janeiro de
2013 no átrio da Casa da Moeda, de segunda‑feira
a sexta‑feira, das 9 às 18 horas, e no Paço Ducal
de Vila Viçosa, à terça‑feira, das 14 às 17 horas,
de quarta‑feira a sexta‑feira, das 10 às 13 horas e
das 14 às 17 horas, e ao fim de semana, das 9.30
às 13 horas e das 14 às 17 horas, voltando a ser
mostrada ao público no final de 2013, altura em
que os dois núcleos expositivos trocam de lugar,
prolongando‑se a exibição até janeiro de 2014.
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Adoção de materiais mais eficientes
contribui para a sustentabilidade
Este novo tipo de matéria‑prima surge no âmbito
de um projeto desenvolvido ao longo de vários
meses pela UGF, em colaboração com a Direção
de Compras (DCP), que consistiu no estudo da
viabilidade de adoção de novos materiais na área
de pré‑impressão.
As novas chapas de dupla camada vão ser
adotadas na impressão CTP (computer to plate),
permitindo evitar a operação vulgarmente
denominada queima de chapa, uma operação
inevitável sempre que era necessário utilizar as
chamadas tintas ultravioleta (UV), aplicadas com
frequência nos produtos gráficos de segurança.

A adoção de um novo tipo
de chapas de impressão
na Unidade Gráfica (UGF), mais
ecológicas e eficientes, vai
permitir alcançar vantagens
significativas em termos
produtivos, económicos
e ambientais, contribuindo para
o desenvolvimento sustentável
da INCM.

Dessa forma, a UGF irá eliminar uma operação na
produção (a queima de chapas), o que vai permitir
desligar o forno utilizado nesse procedimento e,
com isso, reduzir substancialmente o consumo de
energia elétrica, dando origem a um novo circuito
industrial mais eficiente, mais económico e,
obviamente, mais amigo do ambiente.
O desenvolvimento sustentável, que resulta do
equilíbrio entre os aspetos económicos, sociais
e ambientais, é um compromisso assumido pela
INCM com contornos cada vez mais sólidos
e expressivos e este é, sem dúvida, um bom
exemplo daquilo que é possível alcançar quando
as diferentes áreas da empresa aliam esforços e
colaboram entre si.
A preservação do ambiente, a otimização dos
recursos disponíveis, bem como o envolvimento
e o diálogo com todas as partes interessadas,
são elementos que promovem a integração dos
princípios da sustentabilidade no processo de
gestão da empresa, alinhando‑a com as melhores
práticas nesta matéria.
Para tal, é necessário que cada um de nós dê
o seu contributo de forma ativa e cooperante,
consciente de que só assim se podem alcançar
vantagens competitivas e, ao mesmo tempo, ajudar
a construir uma sociedade melhor.

Matriz 18 boletim interno da incm produtos página 11

Plano numismático para 2013

A marcar o início
do cumprimento do
Plano Numismático
para o próximo ano,
surge a 8.ª moeda
da série «Portugal
universal», alusiva a
Antero de Quental,
escritor que fez parte
da denominada
Geração de 70, um
movimento intelectual
que revolucionou
várias dimensões da
cultura portuguesa
no século XIX. Esta
moeda terá o valor
facial de ¼ de Euro e
será cunhada em ouro
com acabamento FDC.
O lançamento das
habituais séries anuais
nos acabamentos
especiais FDC, BNC
e proof, que em 2013
terão embalagens
inspiradas no
tradicional Galo
de Barcelos, às
quais se juntam a
Série Bebé FDC e a
Moeda do Finalista,
constituem outro
marco importante no
plano numismático
para 2013.

Uma das grandes
novidades para 2013 é
o lançamento de uma
nova série de moedas
de coleção dedicada à
Etnografia Portuguesa.
Esta temática tem
vindo a ser trabalhada
em cooperação com o
Museu de Etnografia e
a primeira moeda desta
série será dedicada às
Arrecadas de Viana do
Castelo, com o valor
facial de 2,5 Euro e uma
emissão calculada em
2500 moedas lamelares,
2500 em prata e 100 000
em cuproníquel.
Cumprindo um dos
principais propósitos
da emissão de moeda
de coleção – dar
notoriedade às causas
e comemorações
e aproximá‑las do
público – são propostas
três moedas com o
valor facial de 2,5 Euro
alusivas a datas
que se comemoram
no próximo ano:
o centenário da
chegada a Portugal do
Espadarte, o primeiro
submarino da Marinha
Portuguesa; o centenário
do nascimento de João
Villaret, figura de vulto
da cultura portuguesa;
e os 150 anos da
Fundação da Cruz
Vermelha, organização
internacional de méritos
reconhecidos.

Dando continuidade
à série alusiva ao
Património Mundial da
UNESCO classificado
em Portugal, surge
em 2013 uma moeda
dedicada à cidade e
às fortificações de
Elvas, recentemente
classificadas por
aquela organização
internacional. Esta
moeda, com o valor
facial de 2,5 Euro, tem
uma emissão prevista
de 2500 exemplares
em prata proof e de
100 000 exemplares
em cuproníquel com
acabamento normal.
Integrada na «Série
Europa», que elegeu
os escritores europeus
como tema para
o próximo ano, a
moeda portuguesa,
com uma emissão
prevista de 7500
exemplares em prata
proof e 100 000 em
cuproníquel, irá prestar
homenagem a José
Saramago, escritor
galardoado em 1998
com o Prémio Nobel da
Literatura.

A encerrar a primeira
série «Tesouros
numismáticos
portugueses», que
recria cinco dos mais
belos exemplares
da numismática
portuguesa, surge a
moeda «A Degolada»,
de D. Maria II, que
terá o valor facial de
5 Euro e será cunhada
em ouro 999/1000 com
acabamento proof e
em cuproníquel com
acabamento normal.
Finalmente, a
emissão de moeda
comemorativa corrente
será alusiva aos
250 anos da Torre dos
Clérigos, ex-libris da
cidade do Porto, da
autoria do arquiteto
Nicolau Nasoni,
considerada uma obra
emblemática do estilo
Barroco em Portugal.
Esta moeda terá o valor
facial de 2 Euro e uma
emissão prevista de
10 000 exemplares proof,
15 000 exemplares BNC
e 500 000 exemplares
com acabamento
normal.
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Edição em 2103

Vocabulário Ortográfico Atualizado da
Língua Portuguesa; Dicionário Escolar da
Língua Portuguesa; Novo Dicionário da Língua
Portuguesa Contemporânea, Academia das
Ciências de Lisboa.
A parceria da INCM com a Academia das Ciências
de Lisboa enceta uma nova etapa com a recente
publicação do Vocabulário Ortográfico Atualizado
da Língua Portuguesa (VOALP). Esta edição vem
promover o uso do novo Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa, proposto em 1990 pela
Academia das Ciências de Lisboa, a Academia
Brasileira de Letras e os representantes dos cinco
países africanos de língua oficial portuguesa.
Em 2013 esta parceria lançará um dicionário
escolar da língua portuguesa especialmente
concebido para uso nos ensinos básico e
secundário, elaborado de acordo com as
orientações curriculares do Ministério da
Educação. Para 2014 está prevista a publicação
da edição revista e atualizada do dicionário da
Academia das Ciências de Lisboa, cuja primeira
edição, o Dicionário da Língua Portuguesa
Contemporânea, data de 2001.
Biblioteca Fundamental da Literatura Portuguesa
A seleção da centena de títulos de que será
composta a Biblioteca Fundamental da Literatura
Portuguesa corresponde ao propósito de
disponibilizar ao grande público o que pode ser
considerado o cânone da literatura portuguesa,
desde o seu primórdio até à atualidade. Neste
catálogo entrarão autores portugueses dos mais
relevantes de todas as épocas, desde o século XIII
até aos nossos contemporâneos. A composição do
catálogo é da responsabilidade de Carlos Reis.

Fado
Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa/
Museu do Fado, instituição responsável pela
candidatura do fado a património imaterial da
humanidade junto da UNESCO, iniciou‑se no
ano que agora termina uma coleção ensaística
dedicada ao fado. Os títulos de estreia são: Para
Uma História do Fado, de Rui Vieira Nery, a sua
versão em inglês A History of Portuguese Fado,
Fados para a República, também de Rui Vieira
Nery, e Ídolos do Fado, de Alberto Victor Machado.
No próximo ano esta coleção contará com O Fado,
Canção de Vencidos (1936), de Luís Moita, Poetas
Populares do Fado Tradicional, de Daniel Gouveia,
Fados e Fadistas: Um Guia Essencial, de Salwa
Castelo‑Branco e Rui Vieira Nery, entre outros
títulos.
História Contemporânea de Portugal
Dedicada ao público interessado, mas não
especialista, a coleção de História Contemporânea
de Portugal, também com estreia prevista para
2013, contará com a participação de vários
historiadores de primeiro plano. Previstos
já As Campanhas de África, de Paulo Jorge
Fernandes, A História da Mocidade Portuguesa,
de Inês Queiroz, Portugal e Guerra Civil de
Espanha, de Manuel Loff, e O Fascismo Português
e o Fascismo Europeu, de Fernando Rosas. Todos
os títulos terão publicação simultânea em livro
formato papel e em livro formato digital.
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Design
Também em especial destaque no próximo ano
estará a Coleção D, dedicada a dar a conhecer
ao público português, e não só – os livros são
bilingues, em português e inglês –, a obra dos
designers portugueses de várias gerações e
colmatar a escassez de informação disponível
sobre o design nacional.
Acaba de sair Fred Kradolfer e em 2013 aparecerão
Fernando Brízio, João da Câmara Leme, Sebastião
Rodrigues, Luís Miguel Castro, Miguel Vieira
Baptista e Dorindo Carvalho.
Edições críticas
As edições críticas dos autores clássicos
portugueses serão outra das áreas da edição no
próximo ano. Fernando Pessoa será publicado em
edição com ortografia atualizada e sem aparato
crítico.
Em novembro deste ano teve início a publicação
da Edição Crítica da obra de Camilo Castelo
Branco, com a obra‑prima do autor, Amor de
Perdição. Seguir‑se‑á A Filha do Regicida a
abrir 2013.
Portugal Empreendedor
Com a coordenação de José Eduardo Franco,
que é também o responsável de O Esplendor da
Austeridade (INCM, 2011), e de Jacinto Jardim,
esta edição adquire uma especial relevância
na atualidade. Em Portugal Empreendedor.
Trinta Figuras Empreendedoras da Cultura
Portuguesa apresentam‑se e caracterizam‑se os
empreendedores que ao longo de oito séculos da
história de Portugal contribuíram para construir
o País, a sua cultura e a sua identidade, desde
1128 até hoje, outra original obra da equipa do
CLEPUL – Centro de Literaturas e Culturas
Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa.

Direito, Jurisprudência e Doutrina
Esta coleção marca a entrada da INCM na edição
sobre temas de direito. A solo ou em parceria,
nomeadamente com a Procuradoria‑Geral da
República, são já cinco os títulos publicados:
Da Proibição do Confisco à Perda Alargada, de
João Conde Correia; Direitos Humanos. De Onde
Vêm, o Que São e para Que Servem?, de Raquel
Tavares; Portugal no Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem. Jurisprudência Selecionada;
Ministério Público: Que Futuro?, uma iniciativa
do Procurador‑Geral Fernando Pinto Monteiro; e
Jurisprudência Cooperativa Comentada.
No próximo ano será publicado o Código Penal
atualizado.
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Técnicos de manutenção

Fazer funcionar a «engrenagem»
Numa empresa com a dimensão da INCM,
com um parque de equipamentos tão extenso
quanto diversificado, manter tudo a funcionar em
perfeitas condições e, simultaneamente, garantir
os necessários padrões de qualidade, eficiência e
segurança não é uma missão fácil.
Essa missão está atribuída aos técnicos de
manutenção, profissionais responsáveis
pela manutenção preventiva de máquinas e
equipamentos, zelando pela sua conservação, bem
como pela deteção e reparação das avarias que
podem surgir a qualquer instante, tenham elas
origem elétrica ou mecânica, chegando mesmo a
executar algumas peças utilizadas nas reparações.
Porém, o seu trabalho não se resume aos
equipamentos utilizados na produção,
estendendo‑se às restantes áreas da empresa
sempre que alguém solicita a instalação ou a
reparação de algo, que pode ir desde a simples
substituição de uma lâmpada até situações
bastante mais complexas.

estátua humanitè, representando o ferreiro.
encontra‑se nas instalações da oficina
mecânica da imprensa nacional

São o socorro de muitos de nós cada vez que há um
estrago ou avaria que nos faz perder a paciência
pois, normalmente, consideramos a resolução dos
nossos problemas mais urgente do que a resolução
dos problemas dos outros.
Para tal, estes profissionais fazem‑se valer dos seus
conhecimentos, que além de extensos têm de ser
muito diversificados, e sobretudo de uma grande
capacidade de análise e de um enorme espírito
crítico, características essenciais quer na deteção
de avarias quer na determinação do grau de
urgência da sua reparação.
Para saber melhor como é o atarefado dia‑a‑dia
destes nossos colegas, fomos ouvir o Júlio Duarte,
técnico de manutenção da Oficina Mecânica
da Imprensa Nacional, e o José Manuel Ribeiro,
técnico de manutenção da Oficina Elétrica da Casa
da Moeda.
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Júlio duarte

O meu contrato de trabalho dizia que todos os
inventos criados e executados pelo trabalhador
pertenciam à empresa, passavam a ser patente da
INCM. Houve muitas coisas que foram feitas cá
dentro e foram cá executados muitos trabalhos que
passaram pelas minhas mãos, desde alterações
de equipamentos, de processos de trabalho, até
peças que foram executadas por mim com a ajuda
de alguns colegas. Chegámos a ser 12 pessoas
dentro da oficina mecânica e neste momento
estamos reduzidos a três, só para manter o edifício
da Imprensa Nacional. Felizmente, temos uma
equipa coesa e temos respondido a tudo, não só
na reparação, mas também na manutenção de
equipamento e, inclusive, nalgumas pequenas
obras.

«É uma profissão que não
se aprende num mês, vai‑se
aprendendo à medida
que surgem as situações,
com a experiência.»
Matriz (M) Como é que se tornaram técnicos de
manutenção da INCM?
Júlio Duarte (JD) Entrei em abril de 1995, através
de um concurso publicado num jornal que pedia
um serralheiro mecânico para uma empresa
sediada em Lisboa. Eu, sem saber que era a INCM,
inscrevi‑me e, passado algum tempo, vim prestar
provas teóricas e práticas, avaliadas pelo mestre
António Anjos da oficina mecânica da Casa da
Moeda. Na altura, para entrar numa empresa
desta envergadura, uma pessoa tinha de mostrar o
que é que valia e os conhecimentos tecnológicos
que possuía. Eu já tinha alguma experiência
adquirida ao longo dos anos em empresas do ramo
metalúrgico e acabei por ficar.
Em relação ao torno e à fresadora já sabia algumas
coisas, mas acerca de máquinas gráficas, rotativas,
era uma situação completamente desconhecida
para mim. No entanto, qualquer pessoa que tenha
as bases mínimas aprende mais rápido. Na altura,
nas escolas industriais aprendia‑se o básico, os
diferentes metais, as ligas, as tempras, assim como
a utilizar e a executar as próprias ferramentas.

José Manuel Ribeiro (JMR) Eu estava a trabalhar no
Metro como eletricista. Trabalhava na montagem
de quadros elétricos, da meia‑noite às 6 da manhã.
Isto em 1980. Surgiu então a oportunidade de vir
para a INCM. O meu pai já cá trabalhava há trinta e
tal anos e, na altura, pensei que era uma coisa mais
estável e segura, concorri e vim para cá, apesar de
ter vindo ganhar menos do que ganhava.
Entrei como auxiliar geral na mecânica e,
entretanto, como precisavam de alguém para
a parte elétrica e eu, além de gostar, já tinha
conhecimentos adquiridos no curso industrial
e prática de montador eletricista, passei para a
oficina elétrica.
M O que é que é necessário para ser um bom
técnico de manutenção?
JD Saber aprender com quem sabe ensinar. Isso
é fundamental. Acho que isso diz tudo. Se me
perguntar se é difícil ensinar, digo já que é, assim
como também é preciso ter uma grande capacidade
de aprendizagem. É uma profissão que não se
aprende num mês, vai‑se aprendendo à medida que
surgem as situações, com a experiência.
Eu sou apologista de que se perca uma hora a
pensar para resolver uma coisa de meia hora,
de forma a reparar efetivamente a avaria e não
estragar mais ainda. É preciso ter vontade também.
Se pedirem para reparar uma torneira ou substituir
uma canalização de água, se calhar não há muita
gente que o queira fazer, mas nós estamos sempre
prontos e disponíveis.
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josé manuel ribeiro

JD Os equipamentos novos acabam por já ser
conhecidos porque, normalmente, vêm substituir
outros que já existiam e foram descontinuados. Os
mais recentes vieram dentro do mesmo processo
de fabrico. Normalmente assistimos à montagem
da máquina pelos técnicos do fabricante que nos
apresentam alguns problemas que podem surgir
e como os resolver, dão‑nos algumas dicas e
dizem‑nos para proceder desta ou daquela forma.
A partir daí ficamos por nossa conta.
Em janeiro de 1998 houve um grande investimento
na aquisição de uma máquina para o Diário
da República e eu fui uma das pessoas que
acompanhou a montagem dessa máquina. Foi uma
máquina que acabou por dar poucos ou nenhuns
problemas porque estávamos sempre em cima dela
a ver se havia alguma falha ou não.

«É um trabalho de que eu gosto
porque nunca estamos fechados
no mesmo sítio, temos que
circular e falar com as pessoas,
nunca sabemos o que é que
vamos fazer a seguir.»
JMR Para ser um bom profissional é preciso ter
conhecimentos acima da média, ter conhecimentos
de informática, de eletrónica e de mecânica, e isso é
difícil, vai‑se ganhando com a experiência, porque
quando se sai das escolas os conhecimentos são
diminutos. Eu tenho contado com a ajuda de alguns
colegas, tem de haver uma grande entreajuda, pois
uns têm dificuldades numas coisas e outros têm
noutras.
É difícil uma pessoa saber tudo, por isso juntamo‑nos
para resolver alguns problemas ou avarias. É
essencial ter um bom ambiente de trabalho. É um
trabalho de que eu gosto porque nunca estamos
fechados no mesmo sítio, temos que circular e falar
com as pessoas, nunca sabemos o que é que vamos
fazer a seguir. Requer muitos conhecimentos, um
bocadinho de cada coisa, e muito contacto com as
pessoas.
M A evolução tecnológica e o facto de estarem
sempre a surgir novos equipamentos também
vos obrigam a estar sempre em constante
aprendizagem?

JMR É difícil porque, hoje em dia, quando se
compra um novo equipamento, a formação
é muito reduzida. Nós temos de ter alguns
conhecimentos para depois pôr em prática, pois
o representante não nos dá a formação completa.
Se nós não tivermos uma formação a nível
elétrico acima da média torna‑se difícil. Eu senti
algumas dificuldades porque passei por várias
transformações, é difícil ter formação em diferentes
áreas, e isto num parque de equipamentos
constituído por cento e tal máquinas, também aos
equipamentos do refeitório e outros nós damos
o nosso contributo na assistência. Cada tipo de
máquina exige uma formação específica e nós
mexemos em todas.
Tem de haver uma ajuda da parte do operador no
sentido de nos dar a conhecer o que a máquina
faz. É com eles que contamos para nos ajudar,
pois são eles que lidam diariamente com as
máquinas. Também é importante haver um bom
relacionamento entre o pessoal da manutenção,
temos de nos ajudar uns aos outros.
M É um trabalho muito difícil? Quais são as maiores
dificuldades com que se deparam no vosso dia‑a‑dia?
JD Uma das maiores dificuldades é ir reparar uma
avaria e saber que essa avaria obriga a parar o
equipamento uma semana ou duas. Isso deixa‑me
um pouco frustrado porque eu gostava de ir ao
acontecimento e, passado uma hora ou duas, esse
equipamento estar reparado. Às vezes isso não é
possível, seja porque não temos peças em stock
e temos de estar à espera, seja por outro motivo
qualquer.
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«É preciso
uma grande
capacidade
de análise.»

Às vezes avançamos com um bocado de ferro
ou outro tipo de material e tentamos fazer uma
peça provisória, de forma a parar a máquina o
menos tempo possível. Isso implica ter algum
conhecimento.
JMR Não é difícil. Difícil é detetar a avaria, a origem
do problema, depois a resolução torna‑se fácil. Em
algumas máquinas mais antigas temos dificuldade
em arranjar peças, porque o fabricante fechou ou o
material se encontra descontinuado, então temos
de nos desenrascar, por vezes tipo «MacGyver».
É preciso ter muita imaginação, o que por vezes
também se torna um desafio.
Antigamente não existia o parque de máquinas que
existe hoje, as coisa foram evoluindo e as pessoas
foram aprendendo.
M Costumam sentir muita pressão para resolver os
problemas ou avarias que surgem?
JD Temos de analisar primeiro se o equipamento
é fundamental ou não. Para isso contamos com a
ajuda dos nossos colegas da produção, com quem
temos uma colaboração muito estreita. Se avaria
uma máquina na produção, onde está um trabalho
em curso, essa avaria é prioritária em relação à
reparação de uma porta ou outra coisa qualquer.
Fazemos uma triagem em colaboração com os
outros colegas. É preciso uma grande capacidade
de análise.

Os pedidos e as notas de reparação que recebemos
já vêm com um grau de urgência definido a
nível informático pela pessoa que faz o pedido,
no entanto, nós temos sempre que avaliar se é
realmente urgente ou não. Por vezes tenho de
partilhar a parte da execução do trabalho com
a parte administrativa, porque somos poucos e
temos de saber gerir isso. Neste momento além
de planeamento e execução de trabalhos estou a
assumir o trabalho administrativo de duas chefias
que deixaram de existir porque as pessoas se
aposentaram. A última desde janeiro de 2012,
continuando eu no nível 10.
JMR Sim, costumamos sentir muita pressão. É
tudo urgente, até as substituições de lâmpadas
vêm com o rótulo de urgentes. Eu nunca soube
lidar muito bem com essa pressão. Quando estou
a reparar uma máquina que está parada e vejo
quatro ou cinco colegas parados por causa disso
fico um pouco stressado. As pessoas pressionam,
perguntam quando é que a máquina está reparada,
e isso atrapalha o raciocínio. É sempre tudo para
ontem. São muitas máquinas e cada máquina faz
uma coisa diferente, as pessoas não têm noção.
Tem de se conhecer a máquina primeiro, saber o
que ela faz, para depois detetar a avaria. Isso requer
algum tempo. Todos os dias há problemas. Há dias
em que o pessoal é mais do que suficiente para as
avarias e outros dias em que não chega. Nós nunca
sabemos como vai ser.
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«Cada tipo
de máquina
exige uma
formação
específica
e nós mexemos
em todas.»

M Quais são os trabalhos que gostam mais de fazer e
quais os que gostam menos?
JD Gostamos de fazer todos. Em termos de
manutenção, temos de estar preparados para
fazer tudo. Temos feito muita coisa que, se calhar,
90 % dos colegas não fazia, como por exemplo
trabalho de canalizador, reparação de portas e
janelas e conservação dos edifícios. A maioria das
pessoas não faz, mas nós fazemos.
JMR Eu não gostava muito de trabalhar nas máquinas
gráficas. No entanto, nestas máquinas novas que
fazem por exemplo os cartões, como são diferentes, já
gosto bastante. São máquinas mais inteligentes, mais
criativas, e eu gosto mais deste tipo de máquinas. São
diferentes, têm mais eletrónica mas ajudam‑nos mais,
dão‑nos mais informação quando surge uma avaria.
M Lembram‑se de algum trabalho ou situação que
tenha sido complicado ou difícil de resolver?
JD Tive uma máquina de impressão folha a folha
que está a produzir a três turnos onde se começou
a ouvir um barulho, foi uma situação que ocorreu
numa altura em que estava sozinho e não houve
outra hipótese, a máquina teve de parar. Fiz uma
chamada para o representante no Porto mas, como
era feriado, eles estavam fechados. Nestas coisas
não há nada como agir em conformidade, isto é,
ter a certeza daquilo que se vai fazer, perder um
pouco de tempo a pensar e não esquecer de marcar
todas as peças que forem desmontadas. Isso é
fundamental em qualquer trabalho.

O ideal era ter vindo o técnico mas, como isso
estava fora de questão, há que resolver de imediato
a situação, pois o equipamento está a laborar. Por
acaso correu bem. Era um rolamento gripado que
teve de ser extraído. Eu trouxe‑o para a oficina, foi
reparado no torno e na fresadora, voltou para cima
e no dia seguinte a máquina estava a trabalhar.
Se não tivesse agido dessa forma a máquina
ou continuava a trabalhar com defeito, sujeita a
provocar mais situações adversas, ou ficava parada
vários dias à espera que viesse o representante,
atrasando o trabalho. Um mecânico nestas
situações não pode olhar para trás. Nem que para
isso tenha de prolongar o seu horário de trabalho.
O que interessa é o equipamento ficar a trabalhar.
JMR Já tive muitas avarias complicadas que nos
ocuparam dias. Lembro‑me por exemplo de uma
na Koenig & Bauer que tinha uma avaria nas
proteções de segurança e parava sem se saber
porquê. A máquina, como não dava informação
suficiente, fazia‑nos correr tudo de trás para a
frente sem dar com a avaria. Era uma avaria pouco
consistente, ou seja, a máquina podia parar hoje,
amanhã trabalhava normalmente e passados
dois dias voltava a parar. Mesmo com a ajuda
do representante, demorámos muito tempo a
descobrir a origem da avaria. Era uma avaria
elétrica numa placa.
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M As exigências de segurança de algumas áreas da
empresa interferem com o vosso trabalho?
JMR A segurança dificulta bastante o trabalho a
todos os níveis, por exemplo a transportar peças
e ferramentas, temos de dar uma série de voltas
para fazer uma coisa simples, passar cartão, pedir
acessos, por vezes atrasa um bocado o trabalho.
Quando vamos reparar uma coisa e, depois de lá
chegar, verificamos que afinal precisamos de outra
ferramenta, lá temos de voltar atrás e pedir acesso
novamente. Por vezes torna‑se complicado. No
princípio atrapalhava‑me um bocado. Depois uma
pessoa acaba por se habituar, são as regras, temos
de saber viver com isso.
M Sentem que o valor do vosso trabalho é
reconhecido?
JD Há uma aproximação muito grande entre todo
o pessoal da produção e o pessoal da manutenção.
Estamos mais próximos e, por isso, trabalhamos
mais afincadamente uns com os outros.
Os colegas da produção reconhecem o valor do
nosso trabalho. Colaboramos também muito com
os colegas da higiene e segurança no trabalho, de
modo a executar resguardos nos equipamentos,
a fazer proteções para as máquinas e a garantir
a segurança dos restantes colegas. Se houver
um ferimento de um colega numa máquina, isso
só acontece uma vez, pois agimos de imediato.
Tiramos as medidas, executamos e a proteção é
logo lá posta.

JMR Não sei, acho que sim, pelo menos quando me
pedem para arranjar alguma coisa e eu arranjo, as
pessoas agradecem e ficam satisfeitas. Acho que as
pessoas dão valor. Mas só quem trabalha é que sabe
as dificuldades por que passa. Mudar uma lâmpada é
igual aqui ou na China, não tem nada que saber, agora
quando são máquinas que nós só vamos conhecendo
à medida que vamos contactando com elas torna‑se
mais complicado e as pessoas não têm noção disso.
M Que expectativas têm em relação ao vosso futuro
profissional?
JD Há um velho ditado que diz que andamos sempre a
aprender até morrer e só aquelas pessoas comodistas
é que dizem que já sabem tudo. Precisamos de mais
alguma formação nesta área e em áreas paralelas.
Por exemplo, precisávamos cá na empresa de um
mecânico de gás para dar assistência aos nossos
aparelhos de cozinha nos refeitórios. Nós vamos lá
mas atuamos apenas em coisas simples.
Quando são coisas que transcendem os nossos
conhecimentos temos de chamar uma empresa de
fora, porque o trabalho tem de ser feito por alguém
credenciado, de modo a garantir as condições
de segurança. No entanto, como somos poucos,
não temos muito tempo para frequentar ações
de formação, pois se estivermos a tirar um curso
não estamos presentes para dar assistência aos
equipamentos.
JMR Eu não tenho muitas expectativas, aliás, ao longo
da vida, nunca criei muitas, foi sempre viver um dia de
cada vez. Espero, quando um dia sair daqui, quando
me reformar, sair bem e com saúde para ainda poder
trabalhar, porque eu gosto de trabalhar e estar ativo.
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Natal INCM

Novas instalações da Direção
de Recursos Humanos
Transferência para a Casa da Moeda
No âmbito da política de reorganização e
rentabilização de espaços da empresa, o Conselho
de Administração decidiu transferir a Direção de
Recursos Humanos para a sede da empresa, sita no
edifício da Casa da Moeda, na Avenida de António
José de Almeida, em Lisboa, onde já se encontra
instalada desde o início de dezembro.
Todos os contactos devem ser efetuados pelo
número de telefone geral da Casa da Moeda.
No caso particular dos Serviços Sociais, o
atendimento dos beneficiários é efetuado,
preferencialmente, no posto administrativo junto
do posto médico, mantendo‑se em funcionamento
o local de atendimento na Imprensa Nacional
dentro do horário habitual: terça‑feira, das 9 às
13 horas e quinta‑feira, das 14 às 17 horas.

No dia 8 de dezembro no auditório da Faculdade
de Medicina Dentária em Lisboa teve lugar a festa
de Natal destinada sobretudo aos mais pequenos,
pautada por momentos de divertimento, alegria e cor.
Este ano, esteve presente o Conselho de
Administração da INCM, tendo o Presidente,
António Osório, no início da festa, dirigido
algumas palavras a todos os presentes.
No final dos espetáculos a vogal do Conselho de
Administração Maria Luísa Pacheco distribuiu as
prendas por todas as crianças até aos 12 anos de idade.
Pela primeira vez a festa em Lisboa contou com a
atuação do grupo de teatro amador Teatro da Rosa
do GDCTINCM, que levou à cena a peça «Brincar
à roda».
No Porto, a festa teve lugar no dia 16 de dezembro
no auditório da Junta de Freguesia de Campanhã
e contou com a presença de Maria Luísa Pacheco
e Rodrigo Brum, e com a já habitual colaboração
do Teatro Experimental Amador da Contrastaria
da delegação do GDCTINCM, que levou à cena a
peça «No tempo em que os animais falavam».

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE SAZONAL
Nos meses de outubro e novembro decorreu,
nos postos médicos da INCM, a campanha de
vacinação contra a gripe sazonal.
Tal como vem sendo habitual, tratou‑se de uma
campanha voluntária e gratuita dirigida a todos os
colaboradores da INCM.
Na CM foram inoculados 101 colaboradores,
na IN 35 e no edifício da Francisco Manuel de
Melo 13, num total de 149 vacinas.
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SOLIDARIEDADE – UM GESTO, UMA CAUSA
BRINQUEDOS POR SORRISOS

Sensibilização NP 4427 — Sistemas
de Gestão de Recursos Humanos
A INCM é certificada, desde 2011, pela norma
NP 4427 – Sistemas de Gestão de Recursos
Humanos e, no cumprimento dos requisitos
desta norma, foi divulgada informação aos
colaboradores sobre diversos temas relevantes
relacionados com esta área específica, como
sejam: política de recursos humanos, perfis
de competências, formação e suportes de
comunicação interna (intranet, e-mail, placards,
etc.).
Esta sensibilização começou pelo edifício da
Casa da Moeda e abrangeu várias unidades,
prevendo‑se que em breve seja estendida a todas
as unidades/direções da empresa.

aposentação
António Dias Medeiros
Cruz (SAG/SMO)

Decorre durante o mês de dezembro uma
campanha de recolha de brinquedos para a
qual todos os colaboradores foram convidados a
participar.
Os brinquedos destinam‑se, numa primeira fase, a
ser trocados entre colaboradores e depois poderão
ser escolhidos por elementos das empresas que
prestam serviço com continuidade na INCM.
No final da campanha, o stock remanescente vai
ser entregue a uma instituição de solidariedade
social. Não fique indiferente.

prole
Armindo Paiva Santos
(UGF/OGF)

Estão de parabéns as/os nossas/os colegas pelo
nascimento de três lindas crianças:
Fernando Cesár Santos Sobral (UPB/MPB)
Pedro Miguel Magalhães Rodrigues (UGF/OGF)
Ana Catarina Santos Rodrigues (UGF/OGF)

Iniciou O Seu Percurso Na Empresa
Em Janeiro De 1980 E Terminou
Em Novembro De 2012.

Iniciou O Seu Percurso Na Empresa
Em Janeiro De 1980 E Terminou
Em Dezembro De 2012.
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O Andebol na história do GDCTINCM

Grupo Desportivo da Imprensa Nacional, Jogo amigavel 1976, Pavilhão União Tomar

Grupo Desportivo da INCM, Vice‑Campeões 1991‑1992, Pavilhão do INATEL

No Grupo Recreativo do Pessoal da Imprensa
Nacional (GRPIN)
Em 1975 um grupo de trabalhadores da Imprensa
Nacional resolveu reativar o GRPIN. Para legitimar
a reativação do grupo foi necessário convidar
antigos associados pois a maioria dos atuais não
eram sócios. Foi tarefa fácil pois estava presente o
espírito cultural e desportivo do grupo.
A renovação do pessoal na empresa e a sua
juventude apelavam à prática do desporto, fazendo
com que esta equipa fosse engrossando e, sob as
orientações de colegas que eram antigos atletas da
modalidade, começasse a treinar e a realizar alguns
jogos particulares. Um tempo que o ex‑colega
Armindo Fernandes relembra com saudade:

No Grupo Desportivo e Cultural
dos Trabalhadores da INCM (GDCTINCM)
Em 1987 deu‑se a fusão dos dois Grupos
Desportivos, dando origem ao atual GDCTINCM.
Muitos foram os colegas que representaram o
nosso Grupo nos diversos campeonatos, fazendo
com que na época de 1991‑1992 chegassem a ser
vice‑campeões da I Divisão Distrital do INATEL.
Dessa equipa fizeram parte Artur Pires, Nuno
Barros, António José Amorim, Rui Bessa, Orlando
Duarte, Carlos Amaral, António Oliveira, António
Nunes, António Serra, Norberto Passos, José
Ribeira, Marco Amorim, Francisco Nascimento,
entre outros.

«Foram momentos ricos de convívio e muita
amizade, recordo muitos, mas há um que não
posso esquecer, o delegado aos jogos, o Miguel
Carvalho, lembram‑se? Grande amigo e um bom
companheiro. Havia também um guarda‑redes
que só jogava bem quando tinha a namorada a
assistir aos jogos. E o homem que transportava os
equipamentos e as bolas? Que é feito dele?
Todos contavam para o sucesso das nossas
equipas e para o alargamento da amizade entre
trabalhadores e seus familiares. Que prazer
recordar alguns destes momentos! Foram muitos e
muito gratificantes.»
No Grupo Desportivo e Cultural
dos Trabalhadores da Casa da Moeda (GDCTCM)
O andebol no GDCTCM nasce com a cisão de
alguns dos jogadores do GRPIN, formando uma
equipa que começou na 2ª Divisão do Campeonato
do INATEL, da qual fizeram parte Artur Pires,
Joaquim Marto, José Ribeira, Nuno Barros, Orlando
Duarte, António Serra, António Assis, António Baião,
António Oliveira e o guarda‑redes Carlos Amaral.
Em pouco tempo, essa equipa subiu à 1ª Divisão
e as equipas dos dois grupos chegaram mesmo
a defrontar‑se no Campeonato do INATEL. Mais
tarde a do Grupo da Imprensa Nacional desceria à
2ª divisão.

Uma palavra de homenagem a dois colegas
que já não se encontram entre nós: o Artur
Pires, que chegou a acumular as funções de
treinador, jogador e capitão de equipa e que jogou
também no Sporting, e o António Oliveira, que
desempenhava as suas funções na Contrastaria de
Lisboa e que começou o andebol no Benfica.
O andebol do GDCTINCM é uma das
modalidades com mais história e tradição na
INCM e continua, desde da sua fundação, a
participar no Campeonato do INATEL.

Grupo Desportivo da Casa da Moeda,
Torneio Quadrangular 1985,
Pavilhão do Técnico
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a arte
de quem trabalha
Este ano, para alegria de miúdos e graúdos, a festa
de Natal da INCM foi animada por um grupo de
talentosos colegas apaixonados pelo teatro que, a
pensar nas crianças, levaram ao palco uma peça
infantil intitulada «Brincar à roda», dirigida e
encenada por Maria Helena Falé.
Os atores, que integram o Grupo de Teatro da
Rosa, são a Sónia Correia e o Ricardo Neves,
da Direção de Recursos Humanos, a Mafalda
Gonçalves, a Alexandra Campos e a Carla Caseiro,
da Unidade de Contrastarias, a Filipa Lopes, da
Unidade Gráfica, e o João Caseiro, da Unidade
de Moeda e Produtos Metálicos, caras que todos
bem conhecemos e que, ao longo dos últimos
meses, ocuparam os seus tempos livres a idealizar,
a escrever e a ensaiar uma peça que fala sobre a
tolerância, a descoberta e a aceitação da diferença.

A arte de brincar
ao teatro

De acordo com estes colegas, esta peça é o
resultado do trabalho e dedicação de todos, onde
«cada membro contribuiu com ideias e sugestões
para um trabalho onde todos se reveem».
O enredo de «Brincar à roda» conta a história de
uma senhora idosa, interpretada por Júlia Catita,
que recorda, ao desfolhar um álbum de fotografias,
um grupo de crianças que conheceu em tempos,
todas muito diferentes entre si, e que se criticavam
constantemente, por vezes com alguma crueldade.
Como não podia deixar de ser, após algumas
peripécias, acabam todos amigos e a história
termina com um final feliz.
Nas palavras destes nossos colegas «o teatro
permite a felicidade de sermos outras pessoas e
vivermos outras vidas», uma felicidade que eles
procuraram partilhar, alegre e pedagogicamente,
com todos os que foram assistir à peça, salientando
que «com as crianças aprendemos, ao mesmo
tempo que lhes ensinamos. Com elas descobrimos a
felicidade de mantermos vivos a criança que há em
todos nós».
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Lançamento da moeda comemorativa
do 75º Aniversário do Navio‑Escola
Sagres

breves

Moeda da INCM nomeada para os Coin
of the Year Awards 2013
A moeda comemorativa
do XXV Aniversário
da Adesão de
Portugal e Espanha à
União Europeia (AG
proof ), da autoria do
escultor João Duarte,
encontra‑se entre as
nomeadas para os Coin
of the Year Awards
2013, galardões que
pretendem distinguir
o que de melhor se faz
no mundo ao nível do
design, da temática
e do marketing de
moedas.
As moedas nomeadas
foram emitidas em
2011 e selecionadas
por um júri composto
por autores, editores,
numismatas e
membros da
Associação Americana
de Numismatas, que
se reuniu no dia 12 de
outubro para avaliar
centenas de moedas
recebidas de todo o
mundo.

As moedas candidatas
vão agora ser
apreciadas por um
painel mundial,
composto por
vários especialistas,
jornalistas e
representantes de casas
da moeda e museus,
para decidir quais são
as moedas vencedoras
nas várias categorias a
concurso, assim como a
melhor moeda do ano.
Os prémios serão
entregues durante
uma cerimónia que
irá ter lugar na World
Money Fair, em Berlim,
durante a primeira
semana de fevereiro
de 2013.

No dia 30 de outubro, realizou‑se a cerimónia de
lançamento da moeda de coleção comemorativa
do 75º Aniversário do Navio‑Escola Sagres, um
evento integrado nas comemorações daquela
efeméride, que teve lugar a bordo do navio e
contou com a presença do chefe do Estado‑Maior
da Armada, almirante Saldanha Lopes, e da vogal
do conselho de administração da INCM Maria
Luísa Pacheco.
A moeda, da autoria da escultora Baiba Šime, tem
o valor facial de 2,5 Euro e foi cunhada em prata
com acabamento proof, com o limite de emissão
de 5000 exemplares apresentados em estojo com
certificado de garantia, e em cuproníquel com
acabamento normal, com o limite de emissão de
100 000 exemplares.
No seu anverso, a moeda exibe uma representação
da proa do navio‑escola Sagres, onde figura a
efígie do infante D. Henrique, apresentando no
reverso o valor facial, o escudo nacional e a Cruz
de Cristo, que é o ex-libris da embarcação.
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Edifício da Imprensa Nacional em vias
de classificação como monumento
de interesse público

Seminário «Mercado Único: proteger
a saúde e reforçar a segurança
dos consumidores»
O edifício da Imprensa Nacional está em vias de
ser classificado como monumento de interesse
público, conforme proposto pela Direção‑Geral
do Património Cultural à Secretaria de Estado da
Cultura no projeto de decisão publicado no Diário
da República, 2.ª série, de 19 de novembro de 2012.
O atual edifício da Imprensa Nacional foi
construído no espaço anteriormente ocupado pelo
palácio quinhentista de D. Fernando Soares de
Noronha, no sítio da Cotovia, o qual, pouco afetado
pelo terramoto de 1755 e possuindo as dimensões
e estrutura adequadas, havia sido adaptado para a
instalação da Impressão Régia em 1769.
Mais tarde, em 1895, por ser considerado
inadequado para as necessidades de
um estabelecimento fabril em contínuo
desenvolvimento, o velho edifício começou a
ser demolido para dar lugar ao atual, uma obra
projetada pelo arquiteto Domingos Parente da
Silva, que é também autor do edifício dos Paços
do Concelho, sede do município de Lisboa, entre
outros projetos.
Entretanto, o projeto original da Imprensa
Nacional veio a sofrer alterações realizadas pelos
engenheiros Vítor Gomes Encarnação, Veiga da
Cunha e António Luís Ramos, responsáveis pela
construção das diversas alas do edifício, e as obras,
que por várias vezes foram interrompidas, ficaram
concluídas por volta de 1913, deixando definido um
conjunto arquitetónico que ainda hoje se mantém.
Este compõe‑se estruturalmente por quatro
grandes corpos interligados por escadas,
corredores cobertos e galerias, encontrando‑se os
dois centrais – de maiores dimensões – unidos pelo
anexo que se levantou entre eles, destacando‑se a
fachada principal, que apresenta grandes janelas
e possui um portal encimado por um frontão
circular, evidenciando em termos estéticos uma
interpretação da arquitetura pombalina.

No dia 18 de outubro, no Salão Nobre da Casa
da Moeda, realizou‑se o seminário «Mercado
único: proteger a saúde e reforçar a segurança dos
consumidores», promovido pela Direção‑Geral
do Consumidor (DGC) e pela Direção‑Geral das
Atividades Económicas (DGAE), com a intenção
de sensibilizar os operadores económicos para o
enquadramento legal aplicável à segurança geral
de produtos.
Além dos promotores, o seminário contou também
com a participação da Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica (ASAE), da Associação
Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED)
e da Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor – DECO.
Este seminário realizou‑se no âmbito da
celebração dos 20 anos do lançamento do mercado
único e faz parte de um conjunto de eventos
lançados pela Comissão Europeia, juntamente
com os Estados membros, na semana de 15 a 19 de
outubro, e que em Portugal recebeu a designação
«Mercado único: 5 dias, 5 temas e 5 públicos‑alvo».
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INCM apresenta os últimos títulos
da Coleção D no MUDE

Lançamento do livro Ministério
Público: Que Futuro?
No dia 13 de novembro, o MUDE – Museu do
Design e da Moda foi palco do lançamento das
obras Pedro Falcão (D3), Paulo Guilherme (D4) e
Marco Sousa Santos (D5), os três últimos títulos
da Coleção D, uma coletânea exclusivamente
dedicada ao design português.

No dia 4 de outubro, foi lançado o livro Ministério
Público: Que Futuro?, editado pela Procuradoria‑
‑Geral da República (PGR) em colaboração com a
INCM, durante uma cerimónia que teve lugar no
Palácio Palmela (sede da PGR), local onde, após
a apresentação do livro por Manuela Eanes, teve
lugar uma conferência proferida por Júlio Castro
Caldas.
Pensar o futuro do Ministério Público a partir da
realidade atual, quer em termos de organização
e funcionamento no contexto das instituições
nacionais quer em termos de comparação com
outros modelos de sistemas judiciários de países
culturalmente mais próximos de Portugal, é o
desafio e o tema que se lança para debate neste
livro.
Colaboraram na referida obra várias
personalidades que, no exercício de altos cargos
em órgãos de soberania, desempenharam
relevantes funções relacionadas com o Ministério
Público, ex‑procuradores‑gerais da República,
professores universitários, antigos magistrados,
ex‑membros do Conselho Superior do Ministério
Público e, ainda, procuradores‑gerais de países
lusófonos.

De acordo com Jorge Silva, responsável pela
criação e produção editorial, «a Coleção D
pretende, desde o seu início, ser um primeiro
encontro com a rica mas ainda mal estudada
história do design português, sublinhando a sua
excelência e importância no presente e no futuro
do ensino e da prática do design», acrescentando
que «esta é uma coleção dedicada aos designers
portugueses de várias gerações, com especial
atenção aos criadores contemporâneos».
Após a apresentação dos livros, seguiu‑se uma
mesa‑redonda sobre a temática do «design
além‑fronteiras para não‑designers», um debate
que contou com a moderação do crítico Frederico
Duarte e com a participação dos designers Pedro
Falcão e Marco Sousa Santos.
Nessa mesa‑redonda, foram ainda debatidas as
novas abordagens estratégicas que evidenciam
a importância social e económica do design
enquanto disciplina, tornando‑o mais percetível na
sua linguagem, importância e significado.
Os cinco livros que compõem a coleção abordam
a atualidade do design de comunicação, do design
de interiores e do design de produto em Portugal,
dando a conhecer o trabalho dos designers
em várias disciplinas através de monografias
essencialmente visuais.

átrio da Casa da Moeda
de segunda a sexta
das 9 às 18 horas
Paço Ducal de Vila Viçosa
Terça
das 14 às 17 horas
de quarta a sexta
das 10 às 13 horas
das 14 às 17 horas
fim de semana
das 9.30 às 13 horas
das 14 às 17 horas

