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EDITORIAL
Ao completar‑se um ano de funções deste Conselho de Administração da INCM importa
dar conta, perante todos os colaboradores da INCM, a quem esta Matriz se dirige
prioritariamente, do percurso que percorremos conjuntamente. Fá‑lo‑ei evitando a prática
comum de apontar dificuldades justificadas na conjuntura, mas sim concentrando‑me no
que de positivo se atingiu.
A INCM tem procurado expandir a sua atividade, com novas áreas de negócio e
desenvolvimento de novos produtos. E procurou soluções e caminhos de futuro para se
tornar mais competitiva e, dessa forma, assegurar aos seus colaboradores as condições
para um futuro melhor com qualidade e segurança.
Os sinais positivos iniciaram‑se ainda antes do ano transato terminar: a atualização do
Regulamento das Contrastarias e da tabela de emolumentos, que não era atualizada
há mais de 20 anos, com a consequente melhoria de resultados desta atividade; a
racionalização das instalações, concentrando os serviços nos dois edifícios que são um
património inquestionável da longevidade da empresa, o da Imprensa Nacional e o da
Casa da Moeda, com a imediata poupança de centenas de milhares de euros, para além
da melhoria da capacidade de comunicação e resposta dos serviços que se encontravam
distantes, evitando prejudiciais deslocações permanentes de pessoas e documentos.
Já este ano, a implementação do novo Portal Jurídico e a aprovação de um novo
sistema de edição do Diário da República vêm agilizar o tratamento e a publicitação
dos diplomas legais que regem a vida do País e constituem uma importante evolução a
nível do DRE (Diário da República Eletrónico). Também o reforço da posição enquanto
editora de obras de relevância, de que são exemplo as que resultam dos protocolos com a
Biblioteca Nacional, a Direção‑Geral do Património e os Teatros Nacionais, bem como o
contributo para a implementação de uma rede de distribuição pública de livros.
Igualmente positivo tem sido o desenvolvimento de outros projetos, protocolos e
parcerias, sobretudo no quadro das relações com instituições de países de língua
portuguesa, bem como de outros projetos internacionais que reconhecem a qualidade,
a segurança e as competências técnicas da INCM, que irá contribuir para aumentarmos
oportunidades de negócio, em especial na área das unidades gráfica de segurança e de
produção de moedas. A aposta na abertura de novos mercados é já uma realidade que,
estou certo, trará à INCM o destaque e a viabilidade que se impõe a uma empresa com a
tradição e know-how de que esta dispõe.
Destaque também para a reorganização que está em curso nas lojas INCM,
nomeadamente a abertura de lojas outlet e a abertura de espaços de venda em museus,
promovendo uma relação de proximidade com os clientes e tornando os produtos e
serviços da empresa mais acessíveis.
Estas ações enquadram‑se e reafirmam os objetivos da empresa, em programação no
Plano Estratégico para 2014‑2105, que aponta de forma muito clara para o aumento
da criação de valor, da qualidade, da segurança, da inovação tecnológica e da
internacionalização, a par da preocupação muito séria com a procura de melhoria da
eficiência de processos e da produtividade e na afirmação da imagem da INCM no
mercado.
Por último, fazendo a ponte entre o que foi o nosso passado e o futuro que podemos
construir, fica aqui o convite a todos para visitarem a segunda parte da exposição
numismática «Colecção D. Luís», patente no átrio da Casa da Moeda e no Paço Ducal de
Vila Viçosa, fruto de uma cooperação virtuosa entre a INCM e a Fundação da Casa de
Bragança, que dá a conhecer um importante património histórico e cultural que há muito
merecia esta divulgação.

Vogal do Conselho de Administração
Rodrigo Brum
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Exposição numismática «Colecção D. Luís»

Viajar no tempo
através da moeda

A segunda parte da exposição
numismática «Colecção
D. Luís», considerada
a maior e mais importante
coleção numismática do País,
com moedas compreendidas
entre o séc. IV a.C. e o séc. XIX,
foi inaugurada no dia
30 de outubro e vai estar
patente no átrio da Casa
da Moeda e no Paço Ducal
de Vila Viçosa até 31 de janeiro
do próximo ano.

As moedas que
estiveram em exibição
há cerca de um ano
trocam agora de
lugar, para mostrar as
moedas greco‑romanas,
suevas, visigodas
e muçulmanas no
Paço Ducal de Vila
Viçosa e as moedas
portuguesas, cunhadas
entre os reinados de
D. Afonso Henriques e
de D. Pedro V, no átrio
da Casa da Moeda.
Mais uma vez, ao
percorrer os dois
núcleos da exposição,
os visitantes vão poder
«viajar» no tempo e
na história através
das moedas que

circularam no nosso
território, algumas
delas exemplares
únicos no mundo,
nomeadamente dois
trientes visigodos, um
de Egitânia (Idanha‑
a‑Velha) e outro de
Veseo (Viseu), ou a
dobra de 24 escudos, do
reinado de D. João V, a
moeda mais pesada da
monarquia portuguesa
e, provavelmente, da
monarquia mundial.
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O resultado de uma
colaboração feliz
entre as instituições
Durante a inauguração
da exposição, na Casa
da Moeda, António
Osório, presidente
do Conselho de
Administração
da Imprensa
Nacional‑Casa da
Moeda (INCM), e
Vasco Nunes da Silva,
vogal do conselho
administrativo da
Fundação da Casa de
Bragança, sublinharam
o sucesso da parceria
estabelecida entre
as duas entidades,
uma opinião
partilhada também
em Vila Viçosa por
Marcelo Rebelo de
Sousa, presidente da
Fundação da Casa de
Bragança, que afirmou
que a exposição «é
o resultado de uma
colaboração muito feliz
entre as instituições».

Vasco Nunes da
Silva lembrou ainda
que «este tipo de
colaboração entre
instituições não é
vulgar no nosso país,
mas é muito importante
porque permite fazer
coisas e, embora o
resultado não seja de
grande transcendência,
deve ser olhado como
um exemplo».

Na inauguração
estiveram também os
restantes membros
do conselho de
administração da
INCM, Maria Luísa
Pacheco e Rodrigo
Brum, tendo este
último destacado
a «importância, a
beleza e a raridade das
moedas em exposição»,
elementos que as
pessoas puderam
constatar durante
as visitas guiadas
pelos dois núcleos
expositivos, a cargo
dos especialistas Javier
Salgado, na Casa da
Moeda, e Godinho
de Miranda, em Vila
Viçosa.

Calendário
da exposição
A exposição vai estar
patente até 31 de
janeiro de 2014 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 e das 14 às 17 horas, e
ao fim de semana, das
9.30 às 13 horas e das
14 às 17 horas.
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Casa da Moeda recebe visitantes
do Lisboa Open House

No dia 5 de outubro, o edifício
da Casa da Moeda abriu as suas
portas para acolher cerca de
180 visitantes da 2.ª edição do
Lisboa Open House, um evento
que procura mostrar ao público
os edifícios mais emblemáticos
da cidade sob o ponto de vista
cultural e arquitetónico.

Os visitantes, devidamente acompanhados por
elementos da INCM que garantiram a segurança
e foram fornecendo algumas explicações ao
longo do evento, tiveram assim oportunidade de
ficar a conhecer a arquitetura da Casa da Moeda,
percorrendo parte do conjunto edificado, incluindo
alguns espaços de acesso reservado.
A entrada das oficinas, onde sobressai o friso
criado pelo escultor Francisco Franco, o Salão
Nobre e a sala do conselho de administração,
onde se encontra o fresco da autoria do pintor
Henrique Franco, foram alguns dos locais que
mais despertaram o interesse e a curiosidade dos
visitantes, que colocaram várias questões sobre
a arquitetura do edifício e sobre a atividade da
INCM.
Entre as várias visitas guiadas que foram
efetuadas, destaca‑se a visita orientada pela
arquiteta Andreia Galvão, que explicou o
enquadramento histórico e a importância da
Casa da Moeda e do seu autor, o arquiteto Jorge
Segurado, revelando aos participantes detalhes
que, normalmente, passam despercebidos aos
menos entendidos.
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Um património que é de todos
A Casa da Moeda encontra‑se classificada como
monumento de interesse público, mediante
portaria assinada pelo Secretário de Estado da
Cultura e publicada no Diário da República,
2.ª série, de 31 de dezembro de 2012.

A Casa da Moeda surgia então como a primeira
grande indústria estatal portuguesa do século XX ,
uma obra representativa da imagem do Estado
Novo e, ao mesmo tempo, uma obra funcional,
moderna e associada à arquitetura internacional
do seu tempo.

Aquele diploma fundamenta a classificação do
edifício no seu valor estético, técnico e material
intrínseco, no «génio do respetivo criador»,
o arquiteto Jorge Segurado, na sua conceção
arquitetónica e urbanística, na sua importância
do ponto de vista da investigação histórica ou
científica e no caráter matricial do bem.

Devido à sua dimensão e ao seu caráter funcional,
o conjunto arquitetónico da Casa da Moeda não
tem paralelismo tipológico em Portugal, possuindo
um valor único enquanto testemunho da complexa
modernidade portuguesa.

No entanto, apesar do valor que hoje se atribui
à arquitetura da Casa da Moeda, o início da
sua construção foi um processo conturbado e
controverso, uma vez que a comissão encarregue
de apreciar o projeto levantou objeções à sua
aprovação e criticou duramente o seu autor,
considerando que o trabalho de Jorge Segurado
era demasiado internacionalista e que não reunia
as qualidades estéticas necessárias a uma obra
que representasse dignamente o Estado e a nação
portuguesa.
Porém, mesmo tendo sido pedida uma revisão do
projeto, a obra acabou por executar‑se de acordo
com o que foi desenhado por Jorge Segurado,
apoiado pelo então Ministro das Obras Públicas,
o engenheiro Duarte Pacheco, que argumentou
no sentido da necessidade e da urgência da obra,
iniciando‑se a sua construção em 1933.
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Caixeiros de balcão

Os rostos da INCM

As lojas da INCM, distribuídas
pelo Porto, Coimbra e Lisboa,
oferecem um atendimento
personalizado, de grande
proximidade com o público,
proporcionando um espaço
livreiro onde é possível
adquirir publicações oficiais
e obras que fazem parte
do catálogo editorial da INCM
e de outras editoras, uma
área de serviço público,
onde são vendidos impressos
e formulários, e uma área
numismática, com moedas,
medalhas e objetos artísticos.

Para garantir um serviço de qualidade e
confiança, estes espaços são servidos por um
conjunto de profissionais empenhados e atentos
às necessidades de cada cliente — os caixeiros
de balcão — mulheres e homens que dão rosto à
empresa no seu contacto direto com o público.
Quem entra numa das lojas da INCM, seja à
procura da mais recente moeda comemorativa
para a sua coleção, do livro daquele autor que tanto
gosta de ler ou do tal impresso tão necessário
e urgente, sabe que pode contar com a ajuda
destes profissionais, que conhecem os produtos e
serviços da empresa melhor que ninguém.
Para tentar saber um pouco mais acerca do
trabalho destes profissionais e da relação direta
que estabelecem com os clientes da INCM, fomos
falar com a Orquídea Labela, da loja de Coimbra,
com a Lurdes Paixão, da loja da Rua da Escola
Politécnica, em Lisboa, e com o João Azevedo, da
loja do Porto.
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para ser um bom caixeiro de balcão é preciso « Capacidade
de trabalho, bom relacionamento interpessoal, dinamismo
e trabalho em equipa.»
Orquídea Labela (OL) Iniciei funções na INCM
em abril de 2004, na livraria da Rua de Francisco
Manuel de Melo, tinha então 25 anos de idade.
Exigiam na altura experiência profissional,
essencialmente no atendimento ao público,
e conhecimentos de informática na ótica do
utilizador. Nas minhas anteriores experiências
profissionais fui adquirindo algumas dessas
valências que me ajudaram bastante naquela
altura. Durante o meu percurso em Lisboa,
estive também a desempenhar funções nas
outras livrarias e na feira do livro de Lisboa.
Essa experiência foi uma mais‑valia, pois tive a
oportunidade de conhecer a realidade de cada
livraria e os colegas de trabalho, o que me é
bastante útil.
joão azevedo

Matriz (M) Contem‑nos o vosso percurso na
empresa, quando e como entraram, e se já tinham
alguma experiência profissional anterior?
João Azevedo (JA) Iniciei a minha atividade
profissional na INCM em maio de 1998, com
27 anos, mas como empregado de armazém.
Os requisitos que me foram exigidos foram
conhecimentos de informática, carta de condução
e elevada capacidade de trabalho. Anteriormente
já tinha trabalhado como administrativo, vigilante
e vendedor.
Lurdes Paixão (LP) Estou há 26 anos na empresa,
tinha na altura 21 anos, comecei a trabalhar na
nossa loja das Amoreiras. Não tinha experiência
profissional no ramo livreiro, mas foi muito
engraçado porque no primeiro dia fiquei logo
sozinha na loja. Foi um pouco «medonho»,estava a
lidar com produtos que nunca me tinham passado
pela mão, mas por outro lado foi bom porque
comecei logo a desempenhar as minhas funções
e a criar uma enorme prática. A partir daí, passei
por várias lojas, algumas delas já encerradas,
mantendo‑me neste momento na loja da Rua da
Escola Politécnica.

M Como é que se tornaram caixeiros de balcão,
tiveram algum tipo formação específica e
direcionada para o atendimento ao cliente?
JA Após algum tempo de trabalho na livraria,
fui promovido a caixeiro de balcão. Não tendo
tido nenhuma formação específica, foi junto
dos colegas mais antigos que recebi apoio e,
posteriormente, através de ações de formação.
LP Tornei‑me caixeira de balcão com o meu próprio
esforço e um bom desempenho, porque é um
trabalho que gosto de fazer. Mais tarde tivemos
formação de atendimento ao público que veio
enriquecer o meu rendimento.
OL Quando entrei, passei logo a exercer funções de
caixeiro de balcão onde se tem bastante contacto
com o público. O conhecimento específico das
tarefas vem com a experiência diária no local de
trabalho. Os colegas também foram uma grande
fonte de aprendizagem, visto terem‑me transmitido
bastantes conhecimentos. A empresa foi
facultando alguma formação profissional, sempre
muito válida.
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lurdes paixão

«Quando
lidamos
com os clientes
estamos a dar
a cara pela
empresa»

M Sentem que dão a cara pela empresa quando
lidam com os clientes?
JA Acredito que sim, pelo menos é com esse
objetivo que encaro a minha profissão.
LP Quando lidamos com os clientes estamos
a dar a cara pela empresa. Na minha opinião
somos o rosto da empresa. Neste caso juntamos
o útil ao agradável, devido à empatia e ao meu
fácil relacionamento com o cliente, tendo sempre
presente a máxima «o cliente tem sempre razão».
OL Sem qualquer dúvida, pelo menos tento ser o
mais profissional possível, ser acessível, prática
e esclarecer os clientes sobre o que procuram e
desejam.
M O exercício da profissão mudou muito ao longo
dos anos, o que é que mudou, se é que mudou
alguma coisa?
JA Julgo que, em termos de funções, não houve
uma mudança muito significativa, apenas foram
reduzidas algumas áreas substanciais, como por
exemplo os impressos, mas em contrapartida
apostou‑se noutras áreas de negócio para que a
INCM se tornasse mais apelativa e diversificada.
LP No exercício da profissão, ao longo dos anos,
acho que não houve grandes mudanças, nós
vamos criando uma grande experiência e vários
conhecimentos com as pessoas com quem
trabalhamos, tanto a nível de chefias como com os
colegas e com os próprios clientes.

OL Mudou, porque as novas tecnologias e as redes
sociais vieram disponibilizar mais informação
e maior rapidez no acesso a essa informação,
o que torna os clientes mais esclarecidos e
exigentes naquilo que procuram. Por outro
lado, passou a haver determinados serviços que
deixaram de ser feitos manualmente, passando
a ser informatizados, tais como os anúncios que
eram recebidos nas livrarias e hoje são enviados
diretamente pelos clientes pela Internet. Neste
momento muitos impressos caducaram e não
foram substituídos, a obrigatoriedade do livro
de reclamações trouxe um novo impulso às
livrarias e, no nosso caso, aqui em Coimbra,
devido aos alunos de Erasmus, essencialmente
de nacionalidade brasileira, procuram‑nos para
adquirir as obras de grandes autores clássicos
portugueses.
M O que é que é necessário para ser um bom
caixeiro de balcão?
JA Capacidade de trabalho, bom relacionamento
interpessoal, dinamismo e trabalho em equipa.
LP Para ser um bom caixeiro de balcão temos
que, em primeiro lugar, gostar das funções que
desempenhamos e ter paciência com os clientes,
havendo alguns difíceis de lidar.
OL Em primeiro lugar é necessário gostarmos
daquilo que fazemos, depois colocarmo‑nos
na posição do cliente, tendo em mente como
gostávamos de ser atendidos. Depois vem a
simpatia, ter um bom poder de persuasão para
cativar o cliente é muito importante e dominar o
nosso serviço e todas as novidades que vão sendo
lançadas, no caso dos livros, moedas. Atualmente
nota‑se a disponibilidade financeira dos clientes
mais baixa, o que nos obriga a apelar a todos os
nossos conhecimentos para incutir a venda dos
produtos.
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orquídea labela

M Acham que trabalhar numa loja da INCM é
muito diferente de trabalhar noutros espaços
comerciais ou de atendimento ao público?
JA Noto que há uma maior exigência por parte dos
clientes, talvez por a INCM ser uma empresa do
Estado. Penso que há uma menor tolerância aos
erros e uma maior impaciência no atendimento.
LP Trabalhar numa loja INCM é diferente de
trabalhar noutros espaços. O nosso produto é
muito específico, precisa de ser bem trabalhado
em termos de apresentação ao cliente, por isso
é necessário ter um profundo conhecimento do
produto que apresentamos.
OL Sim, é diferente, logo pela diversidade de
produtos e serviços que disponibilizamos,
podemos estar a atender um cliente que vem
comprar um simples impresso, como logo de
seguida atender um cliente que procura uma
obra específica ou ainda um cliente de moedas
correntes ou até mesmo com acabamento especial.
Os nossos clientes são muito diversificados e de
estratos sociais diferentes, o que nos obriga a ter
uma capacidade de adaptação rápida às diferentes
situações que ocorrem diariamente, sem nunca
diferenciar ninguém.
M É um trabalho muito complicado ou exigente?
Com que tipo de dificuldades se deparam no
dia‑a‑dia?
JA Não considero que seja complicado, mas
sendo um trabalho, essencialmente, direcionado
para o atendimento ao público, isso faz com que
seja exigente na medida em que temos de lidar
diariamente com todo o tipo de pessoas.
Internamente, por vezes, também nos deparamos
com alguns obstáculos, tais como a informação
não chegar atempadamente, o que dificulta o bom
desempenho da nossa função, como por exemplo
quando enviaram os novos cartões de cliente,
só tivemos conhecimento da situação quando
apareceu um cliente a querer ativar o novo cartão.
LP O trabalho não é complicado de fazer, desde
que se tenha gosto por aquilo que se faz. As
dificuldades são inexistentes desde que haja
trabalho de equipa.

«as novas tecnologias e as redes
sociais vieram disponibilizar
mais informação e maior rapidez
no acesso a essa informação,
o que torna os clientes mais
esclarecidos e exigentes»
OL Não acho que seja complicado, mas exige que
estejamos constantemente atualizados, muito
concentrados e empenhados, tem de existir
sempre uma resposta o mais completa possível
sobre o que nos é solicitado. A maior dificuldade
acontece quando o sistema informático bloqueia,
existindo determinados procedimentos que têm
de obedecer a sequências que ficam pendentes,
tornando o atendimento demorado, colocando à
prova a paciência dos clientes.
M Lembram‑se de algum trabalho que tenham
gostado mais de fazer ou acompanhar, algum
desafio profissional que tenham achado
interessante?
JA Sendo uma pessoa dinâmica e interessada em
novas experiências, estou sempre recetivo a novos
desafios. Atualmente, além das habituais funções
na livraria, estou a gostar de visitar clientes de
revenda de livros.
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LP Nas nossas lojas temos muita diversificação de
produtos, os metálicos, os livros e os impressos.
Temos produtos específicos para cada tipo de
cliente. O cliente de moeda requer uma atenção
cuidada e um período de tempo de disponibilidade
da nossa parte diferente de um cliente de
impressos que é um cliente ocasional, embora
tratemos ambos da mesma maneira, com a atenção
que precisam e a disponibilidade necessária.
O cliente do livro é mais independente, tem o
produto disponível na loja ao qual ele próprio pode
aceder sem consulta prévia, pois já sabe o que
vem comprar, embora haja alguns que, pela sua
especificidade, tenhamos de dar atenção e sugerir
outra leitura similar e ao mesmo tempo sugerir
outro tipo de produtos existentes na loja.

«a diversidade de produtos
INCM traz até nós todo o tipo
de clientes»
LP Há uns anos atrás tivemos várias formações
de vitrinismo, é um trabalho que gosto bastante
de executar. Nessa altura tínhamos livre escolha
para fazer as nossas montras com os materiais que
achávamos adequados, as montras eram alusivas
a vários temas e a partir daí púnhamos a nossa
imaginação a funcionar e a nossa habilidade e
criatividade.
OL Ao longo destes anos aconteceram alguns,
mas realço um relacionado com o lançamento
do livro Correspondência Familiar, de Almeida
Garrett, editado pela INCM em 2012 e apresentado
na Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, na qual estive presente juntamente com
o responsável pela edição da obra, o que enriquece
os nossos conhecimentos sobre a mesma e nos dá
uma visão diferente do conteúdo e perspetiva do
autor.
M As lojas disponibilizam produtos muito
diversificados. Existem diferenças entre os
clientes? Por exemplo, os clientes de moeda são
muito diferentes dos clientes que compram livros
ou impressos?
JA Sim, existem. Os clientes de moedas são os mais
exigentes. Como exemplo posso referir que a maior
parte dos clientes querem que as moedas correntes
sejam tão perfeitas como as moedas proof.

OL Como referi anteriormente, a diversidade de
produtos INCM traz até nós todo o tipo de clientes.
O cliente de impresso vem por necessidade;
quanto ao dos livros vem para conhecer as
novidades e procura livros específicos e clássicos.
Mesmo dentro dos clientes de moedas existem
diferenças, pois existem interesses diferentes,
há os que colecionam moeda corrente e os
que procuram a moeda de prata e de ouro com
acabamento proof.

«Os clientes
de moedas
são os mais
exigentes»
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«temos de, em primeiro
lugar, gostar das funções
que desempenhamos e ter
paciência com os clientes»
M Lembram‑se de alguma situação particularmente
difícil ou de algum episódio engraçado ou fora do
vulgar que vos tenha acontecido?
JA No primeiro recibo após a minha promoção
para caixeiro de balcão, verifiquei que tinha ficado
com um salário inferior ao que tinha. Claro que se
deveu a um erro e a situação foi corrigida.
LP Recordo‑me positivamente da vivência ao
longo dos anos com os clientes mais antigos, aos
quais acabamos por ganhar amizade. Em relação
às partes negativas, lembro‑me que trabalhar
nos centros comerciais envolvia certos perigos
inerentes a esses espaços.
OL Já foram alguns anos no atendimento aos
clientes e nenhum é igual. Já tive episódios
difíceis, mas esses não é bom lembrar,
compensando as situações agradáveis e que são
reconhecidas. Tive episódios caricatos, um deles
foi um cliente que entrou na livraria perguntando
o contacto da ASAE. Facultei‑o, sem ter de o fazer,
e ele regressou passado algum tempo pedindo o
nosso livro de reclamações porque o número de
telefone que lhe tinha facultado estava errado e ele
tinha gasto dinheiro na chamada.
M Como é que veem a importância do vosso
trabalho? Acham que o trabalho dos caixeiros
de balcão é suficientemente valorizado ou
reconhecido?
JA Tal como já referi, sendo o contacto com os
clientes efetuado por nós, somos nós que, numa
primeira fase, representamos a empresa. Penso que
essa valorização nem sempre é feita, nem o nosso
trabalho reconhecido. Isso talvez se deva a uma
falta de informação acerca da real exigência da
função.
LP O trabalho de caixeiro de balcão é muito
importante, pois na minha opinião somos a
imagem da empresa. Sinto que o meu trabalho
é reconhecido tanto pelas chefias como pelos
colegas.

OL As livrarias INCM são uma das principais
imagens da empresa e isso penso que não está
totalmente reconhecido e valorizado. Mais e
melhor formação é essencial, porque estar bem
preparado dá‑nos confiança e capacidade para
enfrentar os desafios e ajuda‑nos a transmitir para
o exterior uma imagem competente.
M Que perspetivas têm em relação ao vosso futuro
profissional? Há alguma coisa que gostassem
de fazer ou alguma coisa que gostassem de ver
melhorada?
JA Obviamente que a remuneração é sempre
uma parte importante na motivação, mas, dada
a conjuntura atual do país, prefiro pensar no
presente e acreditar que futuramente a nossa
situação irá melhorar. Julgo que se inovássemos
mais em produtos e/ou serviços que pudéssemos
vender nas nossas lojas seria uma mais‑valia para
a diversificação do negócio.
LP Nas minhas funções na empresa sinto‑me
realizada, faço um trabalho competente e de que
gosto, tenho brio no trabalho realizado. Ao longo
do meu percurso pela empresa, o meu trabalho foi
sempre bem reconhecido pelas chefias por quem
passei.
OL A minha perspetiva é continuar a fazer
o meu melhor, com a mesma motivação, o
mesmo empenho, profissionalismo, vontade e
disponibilidade para continuar a ser útil.
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Novas emissões
de moeda e medalha
Autora: Baiba Íime
Valor facial: 2,50 Euro
Emissão: 2500 prata proof
100 000 cuproníquel normal

Autora: rita queiroga
Emissão: 50 exemplares
numerados
acrílico e latão niquelado

Medalha do Ano
Internacional da
Cooperação pela Água

22 de outubro
Centenário
do Nascimento
de João Villaret

21 de novembro
Série Património
Mundial ‑ Fortificações
de Elvas

21 de novembro
100 Anos do Espadarte
– Primeiro Submarino
Português

Figura incontornável
da história do teatro e
da cultura portuguesa,
João Henrique Pereira
Villaret nasceu a 10
de maio de 1913, em
Lisboa, no seio de uma
família onde todos
apreciavam as artes.

Autor: Nuno Caetano
Valor facial: 2,50 Euro
Emissão: 2500 prata proof
100 000 cuproníquel normal

Construído nos
estaleiros navais de
La Spezia, Itália, o NRP
Espadarte foi entregue
formalmente à Armada
portuguesa a 15 de
abril de 1913, o que
fez com que Portugal
se tornasse num dos
primeiros países do
mundo a dispor da
arma submarina.

Com o intuito de
promover uma
consciencialização
global sobre a gestão,
o acesso, a distribuição
e os serviços
relacionados com
a água, um recurso
cada vez mais escasso
no planeta, a ONU
declarou 2013 como o
Ano Internacional da
Cooperação pela Água.

A ele se juntaram, em
1918, os submarinos
Foca, Golfinho e Hidra,
também construídos
em Itália, constituindo
a 1ª esquadrilha de
submersíveis da
Armada, à qual seria
confiada a missão de
realizar patrulhas de
combate junto à costa e
proteger os acessos ao
porto de Lisboa.

Nesse sentido,
a escultora
Rita Queiroga, a
convite da INCM,
criou uma medalha
que apresenta, no seu
anverso, a inscrição
de três conceitos
relacionados com a
correta utilização deste
recurso: cooperação,
consciencialização e
contabilização.

Depois de ter
frequentado o
Conservatório
Nacional, João
Villaret viria a
notabilizar‑se enquanto
ator, encenador e
declamador, tendo
apresentado os grandes
poetas ao público
através da televisão,
onde a partir de 1958
começou a aparecer
regularmente, tanto
a declamar poemas
como a falar dos seus
autores.

Dando continuidade
à série alusiva ao
Património Mundial
da UNESCO
classificado em
Portugal, surge agora
uma moeda dedicada
às fortificações de
Elvas, que constituem
o maior conjunto
de fortificações
abaluartadas terrestres
do mundo e cuja
fundação remonta ao
reinado de D. Sancho II.
Do conjunto
classificado fazem
parte todas as
fortificações da cidade,
o Forte de Santa
Luzia, do século XVII ,
e o Forte da Graça, do
século XVIII , os três
fortins do século XIX ,
as três muralhas
medievais, a muralha
do século XVII e o
Aqueduto da Amoreira.

Autores: José Bandeira (desenho)
e António Delgado (gravura).
Valor facial: 2,50 Euro
Emissão: 2500 prata proof
100 000 cuproníquel normal

No reverso da medalha,
várias camadas de
acrílico em tons
progressivos, do branco
superficial ao azul mais
escuro, sugerem uma
noção de profundidade
e a legenda, que
aparece à tona, remete
para urgência da
consciencialização
global.
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Novas Edições
Re vi s ta Pat Rim óni o n úme Ro Um n ov . 2013 diRe ç ão - ge R a l d o Pat Rimóni o c Ult UR a l

Revista Património
alexandRe alves costa

JoRge FigUeiRa

João aPPleton

ana tostões

lUgaRes
PRaticados
versus
lUgaRes
de memóRia

do Românico
ao minimalismo:
os caminhos
da inteRvenção
PatRimonial
em PoRtUgal

PatRimónio
URBano: Boas
PRáticas de
conseRvação
e ReaBilitação
de ediFícios

PatRimónio
modeRno:
conseRvação
e ReUtilização
como Um
RecURso

ana PaUla amendoeiRa

adília alaRcão/
ana alcoFoRado

gonçalo ByRne/
João PedRo Falcão de camPos

alexandRe saRRazola/
José BettencoURt/andRé teixeiRa

Remodelação
do ediFício
sede do Banco
de PoRtUgal

lisBoa RiBeiRinha:
evidências
aRqUeológicas
de Uma vocação
maRítima

Revista
PatRimónio
númeRo Um
nov. 2013
15€

PatRimónio
mnmc:
mUndial e tURismo:
o PRogRama
Uma ReFlexão
exPositivo.
a PRoPósito
dos 40 anos da estRUtURa, imagem
e comUnicação
convenção

MARIA HELENA VIEIR A DA SILVA E ARPAD SZENES | CORRESPONDÊNCIA 1932-1961

Agrega às áreas
temáticas que já
eram tratadas nas
revistas acima
referidas — património
arquitetónico e
arqueológico, museus,
conservação e restauro
e património imaterial
— outros domínios do
conhecimento que
também se cruzam
no campo da reflexão
teórica e da prática
de intervenção no
património cultural.

O Teatro Nacional
D. Maria II. 7 Olhares
sobre um Teatro
da Nação
Esta obra resulta de
uma parceria entre
a INCM e o Teatro
D. Maria II e conta
não só a história deste
Teatro específico mas
também a história
do Teatro, uma
arte importante na
sociedade portuguesa.

Escrita íntima

Este é o primeiro
número da revista,
que resulta de uma
parceria estabelecida
entre Direção‑Geral do
Património Cultural
e a INCM, e vem
dar continuidade
às revistas Estudo/
Património e
Museologia, apostando
num projeto gráfico
inovador e numa maior
diversidade de temas e
colaboradores.

São Carlos. Um Teatro
de Ópera para lisboa
Com coordenação de
João Mascarenhas
Mateus e Carlos
Vargas, esta é
uma obra dirigida
especificamente ao
Teatro São Carlos,
em Lisboa, mas que
facilmente se aplica
ao tema do problema
de conservação de
espaços antigos ainda
ativos. Questões
disciplinares do
restauro, do princípio
do método, acabando
por implicar a relação
entre conservação
e inovação,
exigências técnicas,
normas e critérios
histórico‑culturais,
são alguns dos
pontos tratados nesta
obra. Estas questões
tornam‑se ainda mais
interessantes quando
consideramos as
condições peculiares
do Teatro de São Carlos,
que conseguiu manter
boas condições até aos
dias de hoje.

Escrita íntima

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA E ARPAD SZENES
CORRESPONDÊNCIA 1932-1961

ISBN 978-972-27-2006-9

9

789722

720069

Escrita Íntima
Um livro que inclui a
correspondência entre
a pintora Vieira da
Silva e o seu marido
Árpád Szenes (também
ele artista plástico), no
período de 1932 a 1961.
Esta correspondência é
acompanhada de uma
vasta iconografia.

Carrilho da Graça
Da autoria do arquiteto
João Luís Carrilho
da Graça, esta obra
resulta de uma parceria
entre a A+A, a livraria/
editora da Ordem dos
Arquitetos, e a INCM.
O autor, através de um
conjunto de imagens,
textos e frases, dá ao
leitor a sua visão do
que é a arquitetura. A
particularidade desta
obra é que o artista
trabalhou diretamente
nela, tornando‑a assim
numa peça de arte.
Maria Keil.
De Propósito, Obra
Artística
Editado em parceria
com o Museu da
Presidência da
República, este livro
é o testemunho que
vai permanecer da
exposição promovida
pelo mesmo Museu e
que tem estado patente
no Palácio da Cidadela
de Cascais.
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500 Sardinhas
invadem montras das lojas

Na sequência da publicação do livro 500 Sardinhas,
editado pela INCM em colaboração com a EGEAC para
assinalar o 10.º aniversário da sardinha enquanto
ícone das festas de Lisboa, as montras das lojas
INCM foram invadidas por «cardumes» do icónico
peixe, o que lhes conferiu uma decoração bastante
colorida.

Se dizem que «os olhos também comem», então
é certo que quem passou diante das montras das
lojas da INCM não ficou indiferente à decoração
preparada por Tiago Marques, deliciando‑se com
a criatividade e a originalidade de tão populares
sardinhas.
A sardinha enquanto imagem de marca das
Festas de Lisboa surgiu pela primeira vez em
2003, fruto da colaboração entre a EGEAC e o
atelier Silvadesigners, sob a direção artística de
Jorge Silva, tornando‑se um fenómeno de design
sucessivamente reinventado por diversos artistas.
Em 2010 surge o primeiro concurso internacional
de design da imagem da sardinha, a que já
sucederam outras duas edições, tendo a edição de
2013 contado com mais de seis mil propostas de
nacionalidades diversas.
O livro 500 Sardinhas reúne uma seleção de
500 criações artísticas, incluindo os dez trabalhos
vencedores do concurso realizado este ano,
escolhidas entre os projetos concorrentes nos
três anos de concurso e nas várias campanhas de
comunicação das Festas de Lisboa.
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INCM conquista menção honrosa
no Prémio Igualdade é Qualidade

A vogal do conselho de administração
Maria Luísa Pacheco recebeu o prémio
das mãos do Secretário de Estado
do Emprego, Octávio de Oliveira

O júri da 10.ª edição do Prémio Igualdade é
Qualidade atribuiu à INCM uma menção honrosa
na categoria de entidade do setor público, um
galardão entregue durante a cerimónia que se
realizou no dia 10 de outubro no Palácio Foz, em
Lisboa.
A cerimónia de entrega do Prémio contou com a
presença da Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade, Teresa Morais,
do Secretário de Estado do Emprego, Octávio
de Oliveira, da presidente da Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género, Fátima Duarte,
da presidente da Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego, Sandra Ribeiro, e da vogal
do conselho de administração da INCM, Maria
Luísa Pacheco.
O Prémio Igualdade é Qualidade é uma distinção
que tem como objetivo premiar as empresas e
outras entidades empregadoras que se distinguem
pelo desenvolvimento de políticas exemplares e
de boas práticas na promoção da igualdade de
género no trabalho, no emprego e na formação
profissional, bem como pela adoção de princípios
e medidas de conciliação entre a vida profissional,
pessoal e familiar.

Na apreciação feita à empresa, a comissão de
avaliação salientou de forma positiva «que a
igualdade entre mulheres e homens se destaca na
INCM, sendo visível na sua orientação estratégica
ao nível dos recursos humanos».
Entre as razões que justificam a atribuição deste
prémio à INCM, a comissão de avaliação realçou
a existência de mecanismos que permitem pôr em
prática a orientação para a promoção da igualdade
entre mulheres e homens e a preocupação em
garantir a candidatura, o recrutamento e a seleção
de mulheres e homens para profissões em que um
dos sexos esteja sub‑representado.
A comissão de avaliação salientou ainda a
resposta dada às necessidades de conciliação
entre a atividade profissional e a vida familiar
dos trabalhadores e das trabalhadoras da INCM
e o facto de a empresa viabilizar a apresentação
de sugestões no domínio da igualdade de género
e da conciliação da vida profissional, familiar e
pessoal, bem como na proteção da maternidade e
da paternidade.
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FORMAÇÃO 2013

No desenvolvimento do Plano de Formação
aprovado para o corrente ano, foram realizadas
várias ações de formação.
Entre as ações que suscitaram maior interesse
e participação, destacam‑se as formações em
Adobe Indesign, em liderança e gestão de equipas
1ª edição e ainda em segurança industrial.
Destaque também para as duas primeiras ações
de formação sobre igualdade de género, que
decorreram em setembro e outubro, fruto de uma
parceria com a Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego, nas quais participaram
49 formandos.
A apresentação que serviu de guia para esta
formação, assim como os conteúdos programáticos
de algumas ofertas formativas que irão decorrer
em breve, encontram‑se disponíveis, para consulta,
na intranet.
> 18 e 19 de novembro, 9 h‑17 h
Aperfeiçoamento administrativo
Destinatários: colaboradores das áreas
administrativas.
> 19 e 20 de novembro, 9 h‑17 h
Gestão e liderança de equipas (2ª edição)
Destinatários: chefias de todas as áreas.
> 20 e 21 de novembro, 9 h‑17 h
Atendimento ao cliente
Destinatários: Colaboradoras(es) que façam
atendimento telefónico.
> 2 e 3 de dezembro, 9 h‑17 h
Comunicação
Destinatários: colaboradoras(es) de todas as áreas.
> 5 e 6 de dezembro, 9 h‑17 h
Atendimento ao cliente(2ª edição)
Destinatários: Colaboradoras(es) que façam
atendimento telefónico.

Conciliar a vida
profissional com
a vida familiar
é ter tempo para
ter tempo
No dia 21 de setembro,
a Comissão para a
Igualdade no Trabalho
e no Emprego lançou
uma campanha de boas
práticas de promoção
da conciliação entre
a vida profissional e a
vida familiar, atuando
sobre três eixos
principais:
1 — Formas de
organização do tempo
de trabalho;
2 — Proteção da
parentalidade e
assistência à família;
3 — Benefícios sociais
e apoios financeiros
a trabalhadores e
a trabalhadoras e
respetivas famílias.
Conciliar as exigências
profissionais com as
responsabilidades
domésticas e familiares
é um dos maiores
desafios da atualidade,
quer para homens quer
para mulheres. Uma
partilha mais justa
das tarefas familiares
e domésticas entre
homens e mulheres é
fundamental para obter
um melhor equilíbrio
entre o trabalho e a
família.

PROTOCOLO
DE COOPERAÇÃO
COM A WIDEX –
CENTROS AUDITIVOS

Foi celebrado
um protocolo de
cooperação com a
Widex — Centros
Auditivos, uma
empresa certificada,
com cobertura
nacional, que
desenvolve, produz
e comercializa
aparelhos auditivos,
proporcionando
aos colaboradores,
aposentados e
respetivos familiares as
seguintes vantagens:
> Desconto de 10 % no
preço de aquisição dos
aparelhos auditivos,
bem como nos serviços
prestados;
> Oferta de rastreio e
da primeira consulta
em qualquer dos seus
centros auditivos.
Disponibilizar
aos colaboradores
e aposentados/
reformados condições
preferenciais de
atendimento e de
preço na aquisição
de bens e serviços,
mediante a celebração
de protocolos, tem‑se
constituído como um
objetivo da INCM,
concretizado através
dos Serviços Sociais.
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SERVIÇO DE VISITAS MÉDICAS
DOMICILIÁRIAS ANJOS DA NOITE

INCM ENTREGA BRINQUEDOS RECOLHIDOS
NA CAMPANHA «Um brinquedo, um
sorriso» À ASSOCIAÇÃO CULTURAL
MOINHO DA JUVENTUDE

Face à rescisão do contrato com o Alerta Médico,
foram estudadas soluções alternativas, de modo
a poder continuar a garantir o serviço de visitas
médicas no domicílio.
As melhores condições foram oferecidas pela
empresa Anjos da Noite, pelo que será esta
empresa a assegurar o serviço em todo o país (que
assim passa a estar acessível aos trabalhadores e
aposentados do Porto e de Coimbra), nas seguintes
condições:
> Assistência médica domiciliária 365 dias por ano
e 24 horas por dia;
> Transporte gratuito para o hospital por indicação
do médico domiciliário;
> Aconselhamento por telefone: informações,
orientação e ou aconselhamento clínico 365 dias
por ano e 24 horas por dia;
> Avença mensal de € 5 por mês, descontada por
débito bancário ou na pensão de aposentação,
para os aposentados e reformados, ou descontada
diretamente no vencimento, no caso dos
trabalhadores.

No dia 17 de setembro, foram entregues os
brinquedos recolhidos internamente durante
a campanha «Um brinquedo, um sorriso» à
Associação Moinho da Juventude.
Esta instituição particular de solidariedade social
desenvolve atividades a nível social, cultural e
económico no Bairro do Alto da Cova da Moura
e dá resposta a mais de 450 crianças/jovens
integrados em amas, creches, jardim‑de‑infância
ou ATL, a par de tantos outros projetos que vão
desde a criação de uma cantina social, a ações de
formação de cidadania participativa.

Tal como se verificava anteriormente, o acesso
a este serviço não é automático, pelo que o
mesmo continua a depender de prévia adesão do
interessado, que para o efeito deve preencher um
formulário próprio, disponível nos postos clínicos
e na intranet.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA
GRIPE SAZONAL — 2013
Tendo em conta as recomendações da
Direção‑Geral da Saúde e de forma a garantir a
imunização contra várias das estirpes do vírus
da gripe, foi autorizada em 2013 a realização da
campanha de vacinação contra a gripe sazonal,
destinada a todos os colaboradores da empresa, a
qual teve o seu início em 1 de novembro.

prole

aposentação

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

Maria Lúcia Ferreira
(UMD)

Domingos Perpétuo
Gurjão (UGF)
Carlos Jorge Lola
Monteiro (UGF)
Ana Mafalda Marques
Rendeiro (QEL)

Iniciou o seu percurso na empresa
em agosto de 1981 e terminou
em novembro de 2013.
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100 anos de vida,
100 anos de uma história
Manuel da Silva Martins nasceu a 10 de setembro
de 1913, na freguesia de Santos‑o‑Velho,
e tornou‑se este ano no ex‑trabalhador
da Imprensa Nacional‑Casa da Moeda com mais
idade, com a celebração do seu centenário.
Este marco na sua vida pessoal, e na vida da INCM,
merece que se lhe preste a devida homenagem.
O seu percurso profissional começa a 2 de janeiro
de 1930, com 16 anos de idade, quando é admitido,
como aprendiz, na Escola Tipográfica da Imprensa
Nacional.
Durante os quatro anos regulamentares de
aprendizagem, em que o seu comportamento foi
descrito como exemplar, frequenta igualmente o
curso médio do Instituto Comercial de Lisboa, o que
não impediu que o seu aproveitamento profissional
na Imprensa Nacional fosse avaliado como Muito
bom. Assim, em março de 1934 é promovido a oficial
de compositor e 10 anos após, a revisor de 2.ª classe,
desempenhado a partir desse momento funções no
Serviço de Escrita da Secretaria.
Manuel da Silva Martins procurou sempre
promover o seu auto desenvolvimento. Durante o
período em que desempenhou funções na empresa,
até outubro de 1948, frequentou o curso de oficiais
milicianos na Escola Prática de Administração
Militar, a par do curso superior de Ciências
Económicas e Financeiras da Universidade
Técnica de Lisboa, o qual terminou no ano letivo
de 1947‑1948. Foi a partir desta data que, em regime
de comissão de serviço, foi nomeado chefe de
secção de Expediente e Pessoal da Repartição dos
Serviços Administrativos da Direção‑Geral dos
Serviços de Urbanização.

Após 18 anos na Imprensa Nacional, aceita novos
desafios profissionais que o levam posteriormente
até Angola, onde desempenhou serviços enquanto
professor do ensino profissional e comercial e
técnico diretor da Direção Provincial dos Serviços
de Comércio do Estado de Angola, estávamos
então no ano de 1975. É neste preciso ano que
regressa à casa que o formou.
A 1 de agosto de 1975 é readmitido para o lugar
de chefe de serviços da Secção de Finanças para
prestar serviço no órgão de staff do Gabinete de
Estudos Económico‑Financeiros. Tratava‑se de um
cargo de assessoria para os assuntos económicos
e financeiros do Conselho de Administração da
INCM, onde sempre demonstrou o maior empenho,
motivação e interesse pela identidade da empresa,
até ao dia da sua aposentação a 1 de junho de 1980.
Com 67 anos de idade, ao fim de 50 anos de
atividade profissional ininterrupta, o Dr. Manuel
da Silva Martins termina a sua carreira. Fica aqui,
pois, um enaltecimento pela sua vida, pelo seu
trabalho e pela sua longevidade, 66 anos após
um louvor recebido em parceria, a propósito da
criação dum curso de línguas (português, francês)
para aprendizes da escola profissional. Uma «ideia
simpática pelo desinteresse com que foi posta,
e em que os seus autores apenas tiveram em
mira concorrer para o bom nome da Imprensa»,
conforme referido à época.
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Carlos Correia:
O passado e o presente
A Imprensa Nacional era
em 1963 um organismo
estatal dependente do
Ministério do Interior
onde, entre outros,
era feito o Diário do
Governo, hoje Diário da
República.

O dia 30 de setembro
ficou marcado pela
saída do «nosso»
Carlos Correia do bar
do Grupo Desportivo
da Casa da Moeda, que
dirigiu durante 14 anos.
Nesse dia, o amigo
Carlos Correia,
que já completou
80 «primaveras»,
passou a «chave» do
bar à nossa colega
Lurdes Fonseca
e um grupo de
amigos, ex‑colegas
de secção e a direção
do GDCTINCM
ofertaram‑lhe uma
pequena festa e uma
lembrança.
Desde 1999, ano de
abertura da nova
delegação do Grupo
na Casa da Moeda,
que contámos com a
colaboração do já então
aposentado Carlos
Francisco da Costa
Correia.
Este nosso colega
ingressou na Imprensa
Nacional de Lisboa,
em julho de 1963,
com a categoria de
compositor.

Embora tenha tido
diversas categorias
profissionais sempre
na mesma área,
passou de compositor
para oficial gráfico
e novamente para
compositor, depois para
teclista monotipista,
preparador de trabalho
— alterações de carreira
verificadas por força
das mudanças no
acordo de empresa —
mas sempre no edifício
da Imprensa Nacional.
Em setembro de
1987 foi transferido
para o edifício da
Casa da Moeda mais
concretamente, para
a Contrastaria de
Lisboa, com a categoria
de marcador de
contrastaria, carreira
com que se aposentou.

Para além de
profissional da INCM
durante 24 anos, a sua
ação a nível do Grupo
Desportivo — quer no
Grupo da IN quer mais
tarde no da INCM —
sempre se pautou por
uma entrega de «alma
e coração».
Uma grande maioria
não se recordará mas
o «nosso» Correia
participou em todas
as atividades do
Grupo Desportivo nas
vertentes de cultura,
desporto e recreio.
No que à cultura
diz respeito, foi um
fomentador e um
participante ativo no
Grupo de Teatro da
IN, com participações
em várias peças que
passaram em alguns
palcos de Lisboa.
Na vertente de recreio,
era vê‑lo presente nas
festas de Carnaval, de
Natal e fim‑de‑ano na
Rua da Rosa, quer na
parte de colaboração
dessas festas quer
ainda como dançarino
que gostava de ser,
animando todos com
a sua jovialidade.
A alegria é uma das
características que
sempre lhe moldou a
personalidade.
Quando foi criada
uma classe de judo,
lá estava o Correia.
Participou também na
classe de ginástica e,
já aposentado, praticou
Tai Chi Chuan.

Aquando da criação
de um só grupo dentro
da INCM, fez parte da
comissão que elaborou
os primeiros estatutos
e toda a burocracia
inerente à criação do
GDCTINCM como
representante do
Grupo Desportivo da
IN. Fez parte de várias
direções e encerrou
essa sua atividade
em 2013, enquanto
presidente da mesa da
assembleia geral.
O «nosso» Correia
continua a vir todos
os dias almoçar à CM
e não passa sem dar
um salto ao «seu bar»,
incorporando o espírito
de um grupo que tem
raízes em 1935 e que
perdurará até que os
sócios e trabalhadores
da INCM assim o
queiram.
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a arte
de quem trabalha
O primeiro contacto
de Paulo Alves com
a INCM foi através
de uma empresa de
trabalho temporário,
em 2000‑2001,
como empregado de
armazém, um trabalho
que continuaria a
desempenhar quando,
em abril de 2003,
ingressou nos quadros
da empresa.

O homem mais
rápido da INCM

Nesse mesmo ano,
a convite de alguns
amigos, Paulo Alves
iniciava outra atividade
— o atletismo — um
desporto que nunca
mais deixou de
praticar e que, no
entender deste nosso
colega, constitui «uma
modalidade com
muitos desafios a nível
físico e psicológico»,
salientando que «é
preciso um grande
espírito de sacrifício e
gostar muito de correr».
Com um palmarés
interessante (ficou
duas vezes em 1.º lugar
e outras duas em 2.º
dentro do seu escalão,
além de um 5.º lugar
numa classificação
geral), Paulo Alves é
atualmente a «estrela»
da equipa de atletismo
do Grupo Desportivo
da INCM e contribuiu
para alguns dos
prémios coletivos já
alcançados, algo que
ele considera como
resultado «de muita
disciplina ao nível do
treino e do trabalho de
equipa».

«Eu represento a INCM
com o maior prazer e
orgulho. Somos uma
equipa já reconhecida
pelos nossos "rivais"
que chegam a brincar
connosco sobre as
moedas.» Para este
nosso colega, fazer
parte da equipa de
atletismo «é um fator
de motivação e um
ganho de lealdade para
com a empresa».
A grande maioria
das provas em que
participou foram em
estrada, no entanto,
Paulo Alves já
realizou provas de
areia — ultra‑maratona
Melides‑Tróia (43 km)
e de montanha (trails
de 23 km e de 30 km),
salientando que estas
«têm uma componente
mais ligada à natureza,
onde a competição é o
menos importante».
«No dia 6 de outubro,
fiz uma das provas
que maior prazer me
deu, a Maratona de
Lisboa. Para mim é
algo que me vai marcar
para o resto da vida.
Representei a INCM,
como sempre, e não
são todas as equipas
que conseguem ter
três elementos numa
maratona.

A nossa prestação
foi extraordinária,
concluímos os
três a prova e com
resultados muito
interessantes para
o patamar amador»,
lembrou Paulo Alves,
que terminou a prova
na 43.ª posição da
classificação geral com
o tempo de 3:01:39.
Paulo Alves
sublinha ainda que,
«devido à atual crise
socioeconómica,
as pessoas não têm
dinheiro para ir aos
ginásios e usam
o atletismo como
alternativa. É uma
forma barata de
praticar desporto».
Para ele é «um prazer
muito grande correr»,
por isso apela a «todos
os elementos da INCM
para que pratiquem
desporto e, já agora,
atletismo».
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breves

INCM e Secretaria de Estado do
Conselho de Ministros de Timor‑Leste
celebram protocolo de colaboração

Secretário de Estado da Comunicação
Social da República da Guiné‑Bissau
visita a INCM
A Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
de Timor‑Leste e a Imprensa Nacional‑Casa
da Moeda (INCM) celebraram um protocolo
de colaboração que visa o desenvolvimento de
competências da Gráfica Nacional de Timor‑Leste
(GNTL).

O Secretário de Estado da Comunicação Social
da República da Guiné‑Bissau, Armindo Handem,
efetuou uma visita à INCM, no dia 18 de outubro,
na companhia do diretor‑geral da Imprensa
Nacional guineense, Vítor Cassama.
Armindo Handem e Vítor Cassama foram
recebidos pelo presidente do conselho de
administração da INCM, António Osório, e
visitaram as instalações da Casa da Moeda, onde
tiveram oportunidade de ficar a conhecer a área
gráfica de segurança.
Esta visita insere‑se no quadro de cooperação
bilateral e nas relações de confiança que têm vindo
a ser instituídas entre os dois países, criando um
ambiente propício ao desenvolvimento de novas
parcerias e projetos.

Novo espaço para lanches na zona
de segurança da Unidade Gráfica
A partir do dia 13 de setembro, quem trabalha na
zona de segurança da Unidade Gráfica, no edifício
da Casa da Moeda, passou a ter à sua disposição
uma sala destinada a refeições ligeiras durante
as pausas para lanche, onde estão instalados
os equipamentos dispensadores de alimentos e
bebidas e um quiosque para acesso à intranet.
Com este novo espaço pretende‑se que sejam mais
agradáveis os momentos que passamos na INCM.

O protocolo foi oficializado no dia 23 de outubro,
no Salão Nobre da Casa da Moeda, mediante as
assinaturas do Secretário de Estado do Conselho
de Ministros de Timor‑Leste, Avelino Coelho, e
do presidente do conselho de administração da
INCM, António Osório.
A assinatura deste protocolo vai permitir que
a GNTL possa melhorar as suas capacidades
e adquirir novas competências ao nível da
produção, gestão e desenvolvimento de vários
projetos, designadamente na edição e publicação
do jornal oficial, na preparação, produção e
personalização de documentos de identificação
de segurança e na conceção e fabricação de
produtos gráficos em geral.
O âmbito do presente protocolo prevê ainda a
participação da INCM, em conjunto com a GNTL,
em novos projetos nas áreas gráfica e editorial e
no desenvolvimento de plataformas eletrónicas
seguras, bem como na formação técnica de
quadros timorenses.
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Moedas da INCM nomeadas para os Coin
of the Year Awards 2014

Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação
de Timor‑Leste visita a Casa da Moeda

No dia 19 de setembro, o Ministro de Estado e
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de
Timor‑Leste, José Luís Guterres, realizou uma
visita à Casa da Moeda, inserida no quadro de
cooperação bilateral estabelecido entre a INCM e
o Estado Timorense.
José Luís Guterres fez‑se acompanhar pela
embaixadora de Timor‑Leste em Portugal, Maria
Natália Carrascalão, e foi recebido pelo presidente
do conselho de administração, António Osório, e
pelo vogal do conselho de administração Rodrigo
Brum, que depois os acompanharam numa visita
guiada à área gráfica.
Esta visita enquadra‑se no âmbito da cooperação
bilateral e na relação de confiança que tem vindo
a ser estabelecida entre a INCM e o Estado
Timorense em diversos projetos, destacando‑se a
produção de moeda e a gráfica de segurança.

A moeda comemorativa
de 2 Euro alusiva a
Guimarães 2012 —
Capital Europeia da
Cultura, criada por
José de Guimarães, e a
moeda da Série Europa
dedicada ao pintor José
Malhoa, da autoria
de Paula Lourenço,
foram nomeadas para
os Coin of the Year
Awards 2014, nas
categorias de Melhor
Moeda Bimetálica e de
Moeda Mais Artística,
respetivamente.
As moedas a concurso
foram emitidas em
2012 e selecionadas
por um júri composto
por autores, editores,
numismatas e
membros da
Associação Americana
de Numismática, que
se reuniu no dia 4 de
outubro para avaliar
centenas de moedas
recebidas de todo o
mundo.

As moedas
selecionadas vão agora
ser apreciadas por
um painel mundial,
composto por
vários especialistas,
jornalistas e
representantes de
casas da moeda
e museus, que irá
decidir quais são as
moedas vencedoras
nas 10 categorias a
concurso e a melhor
moeda do ano.
Os Coin of the Year
Awards distinguem o
que de melhor se faz
no mundo ao nível do
design, da temática
e do marketing de
moedas e serão
entregues durante uma
cerimónia que irá ter
lugar na World Money
Fair, em Berlim, no dia
8 de fevereiro de 2014.
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Lançamento do livro 30 Anos|Medalhas
e Moedas 30 Years|Medals and Coins

Dicionário de Arabismos da Língua
Portuguesa apresentado no Palácio Foz

No dia 23 de outubro, a Academia Nacional de
Belas‑Artes foi palco do lançamento do livro
30 Anos|Medalhas e Moedas 30 Years|Medals
and Coins, uma obra da autoria do escultor João
Duarte onde figuram também algumas moedas e
medalhas produzidas pela INCM.

A obra Dicionário de
Arabismos da Língua
Portuguesa, da autoria
do escritor, jurista,
historiador e arabista
Adalberto Alves, foi
apresentada ao público
no dia 7 de outubro, na
Sala dos Espelhos do
Palácio Foz, em Lisboa.

Durante o evento, a obra foi apresentada ao público
por António Sampaio da Nóvoa, por António
Valdemar, presidente da Academia Nacional
de Belas‑Artes, por Maria Rosa Figueiredo,
vice‑presidente e delegada portuguesa da
Federação Internacional da Medalha (FIDEM),
e por António Osório, presidente do conselho de
administração da INCM.
Esta obra é uma edição bilingue e dá a conhecer
o trabalho e a carreira do escultor João Duarte,
que em 2012 foi distinguido pela American
Numismatic Society com o prestigiado J. Sanford
Saltus Award, um galardão atribuído a artistas
cujos trabalhos se destacam, a nível mundial, no
âmbito da medalhística contemporânea.

«O Todo, Maior do que a Soma das Partes»
Nos dias 20 e 21 de setembro, o salão nobre da
Casa da Moeda foi palco da formação «O Todo,
Maior do que a Soma das Partes», uma iniciativa
realizada em parceria com a Teamwork e que visou
reforçar a coesão da equipa de líderes de topo
da INCM, tendo contado com a participação do
Conselho de Administração e dos responsáveis de
áreas da empresa.

O evento contou com
a presença de Badr
Hassanien, professor da
Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa
e tradutor de árabe
para português, a quem
coube a apresentação
da obra, e do presidente
do conselho de
administração da
INCM, António Osório.

Adalberto Alves
começou a dedicar‑se
ao estudo da civilização
árabe no início da
década de 80, um
interesse que o levou
a aprender a língua
árabe e a realizar um
extenso trabalho de
investigação nessa
área, reconhecido em
2008 pela UNESCO
com a atribuição do
Prémio Internacional
Sharjah.
O Dicionário de
Arabismos da Língua
Portuguesa, elaborado
através da consulta
de diversas obras
e fontes árabes,
inclui toponímia,
antroponímia, léxico
corrente e empréstimos
semânticos, explicando
a origem árabe de
vários vocábulos
portugueses.
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53ª Reunião da Associação Brasileira
de Imprensas Oficiais

73.ª Reunião do Comité Permanente
da Convenção sobre o Controle
e Marcação de Artigos de Metais
Preciosos
No dia 16 de setembro, realizou‑se a 73.ª reunião
do Comité Permanente da Convenção sobre
o Controlo e Marcação de Artigos de Metais
Preciosos, que teve lugar no Hotel Tivoli Oriente,
em Lisboa, na qual a INCM esteve presente,
juntamente com representantes de cerca de 30
países, para abordar temas relacionados com a
análise e marcação de metais preciosos.

A INCM participou na 53ª Reunião da Associação
Brasileira de Imprensas Oficiais (ABIO), que se
realizou de 6 a 8 de novembro em São Paulo, onde
também teve lugar a reunião da Rede de Boletins
Oficiais Americanos (REDBOA).
Enriquecer a troca de experiências entre os
Estados na discussão de assuntos em comum e
a apresentação de novos projetos foram os temas
em destaque na reunião, tendo o presidente do
conselho de administração da INCM, António
Osório, aproveitado a ocasião para explicar o
processo de transição da edição impressa para a
edição eletrónica do Diário da República, dando
ainda a conhecer alguns projetos que estão a ser
desenvolvidos no âmbito daquela publicação.
A 53.ª reunião da ABIO contou ainda com a
participação da Imprensa Nacional do Brasil e
das imprensas oficiais dos estados brasileiros
do Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo,
Mato Grosso, Alagoas, Bahia, Sergipe, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará e
Amazonas.

Originalmente criado para verificar o conteúdo
de metal precioso em moedas de ouro e prata,
o controlo de metais preciosos é praticado há
centenas de anos na maioria dos países europeus
e, atualmente, é aplicado sobretudo a artefactos de
metal precioso.
A Convenção sobre o Controlo e Marcação de
Artigos de Metais Preciosos, também conhecida
como Convenção de Metais Preciosos ou
Convenção de Viena, é um tratado internacional
concertado entre os Estados aderentes que visa
facilitar o comércio transfronteiriço de artigos de
metais preciosos.
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Atletas do GDINCM participam na
Corrida da Linha Destak

European Forum of O

Gazettes

10.ª Reunião do Fórum Europeu
de Jornais Oficiais
A INCM participou na 10.ª reunião do Fórum
Europeu de Jornais Oficiais, que decorreu em
Zagreb, de 26 a 28 de setembro, sob o tema
«Jornais oficiais e open data: Novas oportunidades
e desafios».

No dia 22 de setembro, a equipa de atletismo do
Grupo Desportivo da Imprensa Nacional‑Casa
da Moeda (GDINCM) participou em mais uma
prova, desta vez na 6.ª edição da Corrida da Linha
Destak.

O Fórum Europeu de Jornais Oficiais foi criado
em 2004 pelas organizações responsáveis pela
publicação dos jornais oficiais dos Estados
membros da União Europeia e pelo Serviço das
Publicações da União Europeia, tendo como
objetivos principais a troca de ideias e informações
sobre os processos de publicação, a tecnologia e as
melhores práticas entre os editores oficiais.

O percurso de 10km (Carcavelos‑Cascais) foi
realizado ao longo da Avenida Marginal, sempre
à beira‑mar, proporcionando um ambiente único e
uma paisagem singular a todos os participantes.
É importante referir que já há alguns anos que
nenhuma prova reunia um número tão elevado de
participantes, com 15 dos 18 atletas que constituem
a equipa do GDINCM a marcar presença na
Corrida.

Almoço de Natal da ARINCM em Rio Maior
No dia 14 de dezembro, a Associação de Reformados
da Imprensa Nacional‑Casa da Moeda (ARINCM)
vai realizar o seu habitual almoço de Natal no
restaurante Quinta das Acácias, em Rio Maior.
A saída da Casa da Moeda será pelas 8.30 horas,
de onde partirão em direção a Alcochete e Samora
Correia, com paragem para pequeno‑almoço livre,
seguindo depois rumo a Santarém e Rio Maior,
onde está prevista uma visita às salinas naturais.
Após a visita, é chegado o momento dos
associados da ARINCM se sentarem à mesa para
confraternizar e retemperar as forças antes do
regresso a Lisboa, com passagem por Porto Alto e
Alcochete.
Quem quiser participar pode inscrever‑se até
ao dia 7 de dezembro, através dos telemóveis:
919 209 590/938 648 099/969 522 848 ou por
email: ass.reformados_incm@sapo.pt.

