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EDITORIAL
A INCM tem na sua história secular inúmeros motivos de orgulho. E marcos há que não
podem ser apagados nem sequer afetados pelos momentos menos positivos com que,
certamente por diversas vezes ao longo dos tempos, se viu confrontada, quer por razões
externas e conjunturais quer por limitações próprias.
É a mais antiga unidade industrial em continua laboração existente no país, tendo assistido
a mudanças de casas reais, perdas e reconquistas de independência, nascimentos de
novas nacionalidades, implantação e desenvolvimento da República e tudo preservando
em espécimes que produziu nas varias instalações em que se “bateu” moeda, sendo ainda
reconhecida internacionalmente pela qualidade das moedas de euro que hoje produz,
quer para circulação corrente quer para coleção. Este facto é testemunhado pelo prémio
internacional recém obtido entre 48 moedas de 16 países, que motiva a presente capa e texto
no interior. Detém tecnologia própria patenteada e vitalidade demonstrada como é exemplo
a nova moeda bimetálica excêntrica apresentada recentemente na World Money Fair de
Berlim – também tema de artigo neste número - e que faz parte do plano numismático de
2014 apresentado nestas páginas.
É responsável pelo sucesso do PEP – passaporte eletrónico português – que embora
reconhecido pelos maiores especialistas mundiais é desconhecido por muitos cidadãos
nacionais. Este documento de alta segurança exclusivamente produzido nas instalações
da Casa da Moeda - edifício qualificado de património nacional - para todos e para todo
o mundo onde quer que se encontre um titular de nacionalidade portuguesa e tudo de
acordo com um nível de excelência absolutamente invulgar – no máximo em 5 dias desde
a sua encomenda o documento estará entregue ao seu destinatário. A qualidade e nível de
resposta relativamente aos outros documentos de identificação pessoal, seja o cartão de
cidadão, a carta de condução ou qualquer dos outros de que é responsável é idêntico.
É também a única entidade certificada pela Visa e Mastercard para a produção em Portugal
de cartões bancários. Produto este que comercializa no mercado nacional e internacional.
No que diz respeito à componente de publicações as edições de qualidade são tradição e
o Plano estratégico Editorial para 2014 é disso prova e garantia de futuro. A apresentação,
de que também se dá conta adiante, decorreu na bela biblioteca do edifício da Imprensa
Nacional, que completou 90 anos e nos é apresentada também nas imagens que ilustram
a atividade das colegas que zelam pelo património bibliográfico. O evento, honrosamente
patrocinado e aplaudido por Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura, foi seguido
de concerto em plena fábrica que mereceu rasgados elogios. Em matéria de publicações
oficiais a INCM, herdeira das primeiras publicações do género e detentora do exclusivo
Diário da República, irá agora como já foi anunciado, renovar-se inovando.
Mas tudo isto tem sido possível baseado numa equipa que, embora sacrificada pelas
exigências do emagrecimento financeiro coletivo que nos é imposto, é hoje mais ligeira e
mais equilibrada, com uma estrutura mais vertical e adaptada a novas exigências. E que
dá o seu melhor quer no dia a dia de trabalho quer participando com os seus contributos,
inclusive como se pode ler no artigo em que se contam as mais recentes propostas dos
participantes do Banco de Ideias.
Resta ter a coragem de assumir que, no entanto, nem tudo está bem. É preciso corrigir o que
não se ajusta. Ultrapassar o que está mal. Melhorar sempre. É preciso mudar.
Às limitações próprias que não são uma fatalidade importa dizer basta. A cada um a sua
responsabilidade. Os acionistas e tutela estabeleceram condições e metas. Exigentes mas
alcançáveis. Cumpre-lhes igualmente assegurar as condições necessárias para que a
gestão, como um todo, coerente e eficaz, se possa efetivar na plenitude das suas obrigações
e competências. A INCM tem fortes tradições e como acima implicitamente defendi, tem
também uma equipa ao nível de direção, técnicos e demais colaboradores que no seu
conjunto possuem a capacidade, o empenho, o engenho e a arte para mais altos voos e
exigências futuras de sucesso.
Vogal do Conselho de Administração
Rodrigo Brum
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Banco de Ideias a valorizar
com novas propostas

No dia 20 de novembro
realizou‑se mais uma sessão
do Banco de Ideias, que teve
lugar no Salão Nobre da Casa
da Moeda, com a apresentação
de cinco novas propostas que
visam melhorar a performance
da INCM nas mais diversas áreas.
Naquela que foi a 4.ª sessão
do Banco de Ideias,
à semelhança do sucedido
em sessões anteriores,
ficou mais uma vez patente
a criatividade e a vontade
de fazer parte dos destinos
da empresa manifestadas pelos
participantes, uma realidade
enaltecida pelo presidente
do conselho de administração
da INCM, António Osório,
nas palavras que proferiu antes
das apresentações.
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O primeiro a
apresentar a sua
proposta foi o colega
Nuno Ferreira, da UGF,
que avançou com a
ideia de criar um kit
educativo de moedas
e notas de euro, de
modo a proporcionar
às crianças um
primeiro contacto com
o sistema monetário,
potenciando a
aprendizagem através
de um livro com
explicações e jogos.
No seguimento
desta proposta, Nuno
Ferreira apresentou
uma outra ideia, que
consiste na criação de
um espaço dedicado
a crianças e jovens no
website da INCM, com
jogos didáticos, um
pouco da história da
empresa e informações
sobre numismática
e colecionismo,
propondo também
a criação de uma
carteira de iniciação
ao colecionismo
numismático destinada
ao mesmo público.

De seguida, foi a vez do
colega da UMD José
Martinho apresentar
a sua ideia, propondo
a instalação de uma
plataforma elevatória
hidráulica de cargas
e descargas junto ao
armazém da Casa da
Moeda.
De acordo com José
Martinho, tendo
em conta que não é
possível construir um
novo cais junto ao
armazém sem alterar
a traça arquitetónica
do edifício da Casa da
Moeda, classificado
como imóvel de
interesse público, a
instalação de uma
plataforma elevatória
hidráulica com
capacidade para 40 t
seria uma solução
vantajosa, pois iria
permitir efetuar cargas
e descargas de uma
forma mais rápida,
mais eficiente e mais
segura.

A ideia seguinte
foi apresentada
por Carlos Tadeu,
da UCO do Porto,
propondo a criação
de um programa
para incentivar os
trabalhadores a
participar ativamente
na poupança
de recursos,
nomeadamente ao
nível do consumo de
água, de eletricidade
ou de economato, entre
outros.
Como estímulo, o
colega Carlos Tadeu
sugeriu que, no final
de cada exercício
contabilístico, o
departamento ou
secção onde se
verificasse uma maior
poupança de recursos,
com custos financeiros
abaixo dos que haviam
sido estimados, deveria
ser recompensado com
a atribuição de um
prémio.

Carlos Tadeu
apresentou ainda mais
uma ideia, desta vez em
conjunto com o colega
Paulo Ferreira, da DSI
do Porto, que consiste
na introdução de um
novo tipo de marcação
para os artefactos
de metais preciosos,
como complemento
da habitual marcação
de contrastaria,
possibilitando novas
aplicações no âmbito
da legalização,
fiscalização e
rastreabilidade
dos artefactos de
ourivesaria que são
sujeitos a ensaio e
marcação.
De acordo com os
colegas do Porto, a
inclusão de uma nova
marca acrescentaria
valor às marcas oficiais
em vigor e ampliaria
a oferta de serviços
fornecidos pelas
contrastarias.
Como se pode
constatar, não faltam
ideias nem vontade
de as desenvolver,
mostrando que o valor
do Banco de Ideias
reside nas pessoas, na
sua criatividade, no seu
espírito empreendedor
e na sua capacidade de
trabalho.
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Moeda alusiva a Guimarães 2012
distinguida com prémio internacional
Um acontecimento marcante
Guimarães 2012 – capital europeia da cultura foi
um acontecimento marcante, quer para a cidade
quer para o País, acolhendo diversas manifestações
artísticas e culturais, sem esquecer o património
histórico, a requalificação urbana e a construção de
novos espaços culturais, com efeitos económicos e
sociais que ainda hoje se fazem sentir.

A moeda comemorativa de 2 Euro alusiva
a Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura,
da autoria do artista plástico José de Guimarães,
foi distinguida com a Menção Especial do Prémio
Internacional Vicenza Numismática para melhor
moeda cunhada em 2012.
O júri da 10.ª edição do Prémio, composto por
representantes do mundo numismático italiano,
justificou a atribuição do prestigiado galardão
sublinhando que a moeda cunhada pela INCM
«exprime bem a importância de Guimarães
enquanto capital europeia da cultura em 2012,
reproduzindo de um modo tecnicamente
impecável o moderno e artístico logótipo
distintivo, uma verdadeira obra de design
contemporâneo».
Nesta última edição do Prémio Internacional
Vicenza Numismática, instituído em 2003 pela
Unione Filatelica e Numismatica Vicentina,
estiveram a concurso 48 moedas, oriundas de
16 países e emitidas em 2012, que apresentaram,
de acordo com a organização, «um alto nível
qualitativo e elementos de forte inovação».
A cerimónia de entrega do Prémio teve lugar
durante a Feira de Vicenza, um evento dedicado
à numismática, à medalhística e ao colecionismo
que se realizou naquela cidade italiana nos dias
14 e 15 de fevereiro.

De acordo com o «estudo de impactos económicos
e sociais» realizado pela Universidade do Minho,
a capital europeia da cultura contribuiu com
85 milhões de euros para o PIB nacional, minorou
o impacto da recessão económica na região
envolvente e gerou 2100 empregos (de duração
anual equivalente).
A INCM associou-se desde logo ao evento,
tornando-se a editora oficial de todas as
publicações produzidas no âmbito de
Guimarães 2012 e produzindo uma moeda
corrente comemorativa alusiva à capital
europeia da cultura, numa emissão limitada
a 10 000 exemplares com acabamento BNC,
10 000 exemplares com acabamento proof e
500 000 com acabamento normal.
A face nacional desta moeda apresenta os
elementos de maior significado e simbolismo
da «cidade berço» – D. Afonso Henriques, a
sua espada e o castelo – elementos igualmente
presentes no desenho das embalagens da moeda,
também ele da autoria de José de Guimarães.
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O autor
José Maria Fernandes Marques adotou como
pseudónimo o nome da cidade que o viu nascer
em novembro de 1939 e passou a ser José de
Guimarães, um dos nomes mais aclamados da
arte contemporânea portuguesa, representado em
museus e coleções espalhados por todo o mundo.
A sua formação artística começaria em 1958, um
ano após o seu ingresso na Academia Militar
e no curso de Engenharia da Universidade
Técnica, assistindo a aulas de pintura com
Teresa Sousa e Gil Teixeira Lopes e estudando
gravura na Sociedade Cooperativa de Gravadores
Portugueses.
Em 1967 viaja até Angola para trabalhar como
engenheiro militar, o que lhe possibilitou contacto
com a cultura africana, que exerceu uma influência
preponderante na sua obra, levando-o a estudar as
suas tradições, os seus rituais e a sua arte.
É durante este período que José de Guimarães
vence o Primeiro Prémio do Salão de Arte
Moderna da Cidade de Luanda durante dois anos
consecutivos, realiza as suas primeiras exposições
internacionais e assina o manifesto «Arte
perturbadora!».
Com o desejo de construir uma síntese entre as
culturas europeia e africana, José de Guimarães
começa a introduzir letras, números e slogans
nas suas pinturas, criando um alfabeto baseado
nas formas e nos símbolos africanos. Surge assim
um universo fantástico, composto por criaturas
híbridas que misturam elementos simbólicos
ocidentais e de algumas tribos africanas.
Após o 25 de abril de 1974, José de Guimarães
regressa a Lisboa, começa a usar pasta de papel
como suporte de várias das suas obras e, já na
década de 80, começa a transpor a fronteira entre
a pintura e a escultura. O seu trabalho ganha
reconhecimento internacional e são publicados
diversos livros sobre a sua obra.

Em 1989 viaja até ao Japão, a convite do
Goethe‑Institut de Osaka, e deixa-se influenciar
pela cultura oriental. O estudo da cultura japonesa
deu origem a diversas obras, como o seu célebre
Rei D. Sebastião.
O México e o Brasil seriam, mais tarde, outras
duas grandes influências, contribuindo assim para
a criação de uma obra caracterizada pela simbiose
e proximidade de culturas, pela anulação das
tradicionais categorias e géneros artísticos e pelo
elevado poder comunicacional e simbólico das
suas imagens.
Em 1990, foi condecorado com o grau de
Comendador da Ordem do Infante D. Henrique
e, em 1992, com o prémio de Artes Visuais da
Associação Internacional de Críticos de Arte.
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Zelar pelo património bibliográfico

Ao entrarmos na Biblioteca da INCM é impossível
ficarmos indiferentes à sua beleza, envolvidos
pelas primorosas estantes em carvalho executadas
na antiga carpintaria da Imprensa Nacional,
embora a alma e o verdadeiro encanto do espaço
habitem por detrás das múltiplas vitrinas, portas
e gavetas.
A Biblioteca, que comemorou 90 anos de
existência no dia 3 de outubro, conserva no seu
interior verdadeiros tesouros bibliográficos, com
destaque para três incunábulos (obras que foram
impressas pouco tempo depois da invenção da
imprensa) e para várias edições portuguesas dos
séculos XVI , XVII e XVIII , além das obras editadas
pela INCM e de toda a legislação que foi publicada
no País, desde os tempos da Gazeta de Lisboa até
ao Diário da República.

Zelar por todo este património bibliográfico,
colocando-o ao serviço do conhecimento e dos
cidadãos, é uma missão confiada às técnicas de
biblioteca, arquivo e documentação (BAD) da
INCM, profissionais que realizam o seu trabalho
com rigor, paciência e dedicação.
Para tentar saber um pouco mais acerca desta
profissão, fomos conversar com três técnicas de
BAD, a Ana Abelho, a Ana Dias e a Carla Dias, que
não conseguem esconder o brilho nos olhos e o
orgulho com que falam da «sua» Biblioteca.
Matriz (M) Podem contar-nos o vosso percurso na
empresa e na profissão?

A legislação publicada constitui o principal motivo
de atração para a maioria dos visitantes pois,
apesar de o Diário da República ser atualmente
disponibilizado eletronicamente e de forma
gratuita, são muitos os que, por vários motivos,
ainda não dominam as novas tecnologias ou
preferem a consulta em papel.

Carla Dias (CD) Eu entrei em 1999, para o Arquivo,
na Casa da Moeda, onde estive durante três anos
a trabalhar como operadora de registo de dados.
Entretanto saí e, passado um mês, chamaram-me
novamente como conferente de valores. Ao fim de
15 dias, abriu uma vaga para caixeiro de balcão na
Biblioteca, para a parte das fotocópias, a qual eu
aceitei. Estive como caixeira de balcão até 2003 e,
a partir de então, passei a técnica de BAD.

O acervo da Biblioteca, composto por mais de
20 mil obras, apesar de ser pouco conhecido do
público atrai investigadores e académicos de
vários ramos científicos, com destaque para as
Letras e para as Ciências Sociais, que ali procuram
fontes documentais e matéria-prima para
desenvolver os seus trabalhos.

Ana Dias (AD) Eu entrei em 2003 para a parte
do arquivo da Direção de Recursos Humanos.
Entretanto reformou-se uma pessoa na Biblioteca
e precisavam lá de ajuda. Eu, que na altura era
técnica administrativa, fui para a Biblioteca e
comecei a desempenhar as funções de técnica de
BAD com a ajuda das minhas colegas.
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Técnicos de biblioteca, arquivo e documentação

Ana Abelho (AA) Entrei em junho de 1992 como
conferente de valores e, passado cerca de um
ano, passei para o Planeamento Gráfico, onde
aprendi imenso. Entretanto soube que tinha
surgido uma vaga na Biblioteca e concorri. Fui a
uma entrevista e no dia a seguir estava a entrar
ao serviço na Biblioteca. Aprendi muito com os
colegas que estavam cá na naquela altura, tive
muito bons professores aqui dentro. Éramos cerca
de 12 pessoas. Neste momento somos só três.
M Tiveram que fazer algum tipo de formação
específica para poder exercer as vossas funções?
AD Todas nós tivemos formação em catalogação e
técnicas de arquivo na Biblioteca Nacional.
AA Fiz também o curso de técnico de BAD, com a
duração de oito meses, na Associação Portuguesa
de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas.
M Como é o vosso dia-a-dia, como é o vosso
trabalho?
AA Fazemos muito atendimento ao público. As
pessoas chegam cheias de dúvidas e nós tentamos
ajudar. Tentamos perceber o que pretendem,
fazemos a pesquisa e tentamos fornecer o máximo
de informação possível em termos de legislação.
Ensinamos também as pessoas a trabalhar com o
Diário da República Eletrónico.

AD É preciso ter o cuidado de não ultrapassar
uma certa barreira. Uma vez que não temos
formação jurídica, não podemos tentar interpretar
a lei ou fornecer explicações sobre o conteúdo
da legislação, correndo o risco de induzir as
pessoas em erro. Muitas vezes, as pessoas vêm ter
connosco à espera de ouvir explicações e à espera
que nós lhes consigamos resolver um problema
concreto que têm naquele momento.
AA Isto é um serviço público que estamos a prestar.
A nossa porta está sempre aberta e, mesmo que
não consigamos resolver os problemas, tentamos
sempre encaminhar as pessoas da melhor maneira
possível. A ausência do Diário da República em
papel, exceto os que são enviados para algumas
entidades públicas, faz com que a Biblioteca seja
um polo de atração, porque as pessoas ainda
gostam muito de consultar em papel, sobretudo as
mais idosas.
AD E também os jovens, não são só as pessoas de
mais idade. É preferível ler uma «montanha» de
documentação em papel do que no ecrã de um
computador. Até porque o computador não chega
ainda a toda a gente. Por isso é importante manter
esse suporte em papel, a Biblioteca deve ter essa
missão.
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ana abelho

«É necessário ser interessado,
paciente e rigoroso»
AA Não há em Portugal outro local onde exista uma
coleção completa de legislação, desde a Gazeta de
Lisboa até ao Diário da República. Por exemplo,
se alguém quiser saber uma lei de 1715, pode
consulta-la na Biblioteca. Não existe mais nenhum
sítio no País onde isso seja possível, tirando a
Biblioteca Nacional, onde é necessário pagar para
poder consultar, enquanto na nossa Biblioteca essa
consulta é totalmente gratuita.
CD Aqui só se pagam as fotocópias, as impressões
da 3.ª série, que são as buscas, e as autenticações
de cópias do Diário da República.
M Para além do atendimento ao público e da
pesquisa, o que é que fazem mais?
AA Além do atendimento ao público, estamos
também a catalogar todos os livros da Biblioteca,
que são cerca de 20 mil.
AD Fora as obras que vão chegando e os livros
que o nosso departamento editorial vai editando.
Esses são catalogados assim que chegam. Temos
praticamente todas as obras que foram editadas
cá na casa, embora faltem muitas do século XIX .
A atividade editorial era tão intensa nessa altura
que houve muitas obras que não foram guardadas.
AA Estamos ansiosas por concluir o catálogo,
para que tudo fique disponível. Além do número
de pessoas que habitualmente costuma vir
consultar o Diário da República, começamos a ter
praticamente o mesmo número de pessoas para
consultar os livros, porque, apesar de a Biblioteca
ser pouco conhecida, sabem que nós os temos.
CD Não existe muita divulgação lá fora e muitas
pessoas não fazem sequer ideia da existência da
Biblioteca ou do seu acervo.

AA Já cá tivemos investigadores e historiadores
que ficam fascinados, estou-me a lembrar de uma
professora da Universidade de Coimbra que,
quando chegou à Biblioteca, ficou encantada,
pois encontrou livros que não existiam em lado
nenhum, e disse-nos que se a Biblioteca fosse em
Coimbra nós estaríamos cheias de trabalho e não
iríamos ter mãos a medir com os alunos dela.
AD Quando tivermos a catalogação toda feita e
disponível na PORBASE, que é a Base Nacional de
Dados Bibliográficos, se alguém fizer uma pesquisa
nessa base de dados e nós tivermos a obra, a nossa
Biblioteca vai aparecer e isso vai atrair ainda mais
gente. Neste momento temos pouco mais de metade
da catalogação feita. Isto exige bastante trabalho,
chegam a estar quatro filas de livros em cada
prateleira, não é só o que está à vista.
AA Catalogar isto implica ter de subir às estantes,
tirar o livro, trazer, ver o livro, ver se está repetido, etc.
AD Não é só catalogar, é também reorganizar,
porque a Biblioteca não está organizada segundo
uma lógica.
AA Qualquer pessoa que entre aqui, sozinha não
consegue encontrar o que procura.
AD Quem está a catalogar tem de estar a fazer isso
a tempo inteiro, não pode interromper o trabalho
para fazer atendimento ao público.
AD O facto de ser só uma pessoa a catalogar acaba
por ser mais conveniente. Se estivessem duas
existiriam dois critérios diferentes, porque acaba
por haver alguma subjetividade na informação
que é relevante e que deve ser colocada na ficha
bibliográfica. Acho que é mais benéfico ser só uma
pessoa a fazer a catalogação, dá mais consistência
ao trabalho final.
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ana dias

«sentimos que trabalhamos
no sítio mais bonito
da empresa»

M E a conservação das obras, também é feita por
vocês?

CD É necessário ter também uma linguagem
precisa em termos de comunicação com o público.

AD A conservação das obras é feita no Arquivo.
As obras que se encontram no Arquivo, embora a
um ritmo lento, vão sendo restauradas.

AD O atendimento ao público é um desafio
constante e nós fomos aprendendo ao longo do
tempo.

CD Também temos aqui algumas obras que
precisavam de ser restauradas e que podiam
eventualmente passar para a parte da
encadernação, uma vez que nós aqui na Imprensa
Nacional temos muito bons encadernadores.

AA Criámos um filtro. Retemos apenas aquilo que é
importante e conseguimos abstrair-nos do que não
interessa.

M Quais é que são as obras mais importantes ou
valiosas?
AD Temos um incunábulo do século XV.
Um incunábulo é uma das primeiras obras
impressas, pouco depois da invenção da imprensa.
Aliás, temos três incunábulos, mas esse é o mais
antigo, não sabemos a data exata da impressão,
mas sabemos que é anterior a 1475. Tem um valor
incalculável.
AA Temos também os missais antigos, todos
trabalhados e com gravuras maravilhosas. Temos
livros de serigrafias lindos, outros pintados a
aguarela, são coisas que já não se fazem. Alguns
exemplares que nós aqui temos também existem
na Biblioteca Nacional mas não se encontram
disponíveis ao público. Temos outra coleção
importantíssima, a camoniana, uma das mais
completas do País. Temos uma certa pena por
ainda não conseguirmos partilhar a essência das
obras que temos aqui. Esta Biblioteca é guardiã de
uma grande parte da história do País, uma vez que
faz parte da casa que, ao longo do tempo, se tem
ocupado da edição da legislação.
M O que é que é necessário para ser um bom
técnico de BAD?
AA É necessário ser interessado, paciente e
rigoroso.

M Costumam deparar-se com pessoas
descontentes quando a legislação não é do seu
agrado?
AA Já apanhámos pessoas chateadas. Até já nos
quiseram bater.
CD No ano passado tivemos um caso desses,
porque nunca mais saía a lei do arrendamento e
as pessoas estavam a ficar impacientes. Achavam
que a culpa era nossa. Houve um senhor que se
exaltou e quase que nos batia.
AD Na opinião de muitas pessoas, a INCM é que
é responsável pelas leis, o que não corresponde à
verdade.
AA Nós tentamos explicar as coisas com calma,
mas as pessoas por vezes já vêm preocupadas e
querem desabafar. Por vezes também temos que
fazer um pouco o papel de psicólogas, assistentes
sociais, ouvintes, fazemos de tudo um pouco.
M O património da Biblioteca exige muitos cuidados?
AA O património da Biblioteca não exige grandes
cuidados. Exige cautela e exige vigilância.
A partir do momento em que a base de dados
for disponibilizada, vai existir um outro nível de
preocupação. Os clientes vão poder continuar a
consultar, mas vai ter que haver uma supervisão
maior sobre as obras que vão estar em consulta.

página 12 Matriz 23 boletim interno da incm pessoas

carla dias

«É necessário ter também uma
linguagem precisa em termos
de comunicação com o público»
M Além das pessoas que vêm consultar legislação,
quem mais costuma procurar a Biblioteca?
AD Costumam vir investigadores e académicos.
Temos muitas obras sobre tipografia, muitas
obras da Imprensa da Universidade de Coimbra,
separatas de revistas de medicina, revistas sobre
arqueologia, quem nos costuma procurar são
sobretudo pessoas interessadas nas áreas das
Letras e das Ciências Sociais.
CD Também vêm muitos estudantes, pessoas que
estão a fazer teses de mestrado e de doutoramento.
M Que tipo de trabalho mais gostam de fazer?
AD Eu prefiro fazer a catalogação. Permite-me
alguma autogestão do trabalho, pois eu é que
decido os critérios que vou favorecer.
CD Gosto muito de fazer pesquisa na 3.ª série quando
me pedem o historial de uma empresa desde a sua
constituição. Gosto de fazer esse tipo de trabalho.
Também gosto de fazer pesquisas na 2.ª série.
AA Nós temos uma base de dados única no País,
que vai desde 1943 até meados de 2006, e que
permite, através do nome da empresa, do número de
contribuinte ou do nome dos sócios, pesquisar tudo
o que foi publicado na 3.ª série. A partir de 2006
passou para o Ministério da Justiça, deixou de ser
responsabilidade nossa, mas nós temos tudo até
essa data. É um trabalho interessantíssimo porque,
muitas vezes, as pessoas não têm noção daquilo
que chegou a ser publicado e nós, por vezes, até
conseguimos encontrar isenções de IRS ou de IRC.
Adoramos fazer esse trabalho de investigação.

AD Isso só é possível porque temos a 2.ª série do
Diário da República em papel. A 2.ª série só está
informatizada a partir de 1990, no entanto, de
1990 até 2000 ela não permite pesquisas em
texto. Temos de abrir e consultar página a página
para conseguir encontrar o que o cliente quer.
CD É necessário ser muito preciso com datas. Nós
temos muita experiência e conseguimos saber
mais ou menos, consoante aquilo que as pessoas
pretendem, a altura em que foi publicado.
M Os serviços da Biblioteca têm uma procura
constante ou há alturas em que surgem mais
solicitações?
AA Quando sai ou está para sair algum tipo de
legislação que vai afetar um grande número de
pessoas, nessas alturas temos um grande número
de pedidos e solicitações, como foi o caso da nova
lei do arrendamento.
AD Normalmente, quando sai a atualização das
rendas, no final do ano, ou quando é publicado
o Orçamento do Estado aumenta o número de
pedidos para consultar e tirar fotocópias.
M Lembram-se de algum desafio ou de algum
trabalho particularmente difícil?
AD Sim. Depois das obras de remodelação da
Biblioteca, em 2005, foi muito difícil voltar a
arrumar tudo no sítio novamente. Tudo o que aqui
está tinha sido arrumado em caixotes e levado
para o armazém. Depois das obras regressou
exatamente ao sítio onde estava anteriormente.
CD Foi mesmo um grande desafio.

CD Também pesquisamos muito sobre
aposentações, há muitas pessoas que vêm cá
para saber a data exata em que foi publicada a
sua aposentação no Diário da República ou que
querem aposentar-se e querem saber os atos que
foram publicados ao longo dos anos respeitantes
às suas carreiras.

AD Cada livro está identificado com o seu lugar,
com a sua cota, e se não for arrumado no seu lugar
está perdido.
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AD Demorámos cerca de três meses só a
desencaixotar, a limpar e a arrumar os livros
no sítio. A reorganização que está em curso
vai também permitir recuperar algum espaço,
sobretudo quando surgem obras repetidas.

M Que perspetivas têm quanto ao vosso futuro
profissional?

AA Se existirem, por exemplo, cinco obras iguais,
retiram-se três e guardam-se apenas duas na
Biblioteca, o que permite ganhar algum espaço.

AD A nossa Biblioteca não dá lucro, não tem esse
papel, e hoje em dia dá-se muito valor ao lucro.

M Sentem que o vosso trabalho é valorizado?
AA Não, não é valorizado, é desconhecido.
AD É por desconhecimento, muitas pessoas
não fazem ideia do trabalho que fazemos e não
conhecem a Biblioteca, no entanto, sentimos que
trabalhamos no sítio mais bonito da empresa.
AA Existe, por parte da chefia, uma grande
confiança no nosso trabalho. Delega muito
trabalho em nós e isso é muito motivador. Pelo
menos pela chefia o trabalho é valorizado, sempre
foi. Quanto às pessoas de fora, costumamos
receber muitos e-mails de agradecimento, há
muitas pessoas que reconhecem o nosso trabalho,
porque nos dedicámos e conseguimos ajudá-las.
AA Antigamente, surgiam com alguma frequência
pessoas das ex-colónias que queriam consultar a
concessão da nacionalidade publicada no Diário
da República e muitas dessas pessoas não traziam
identificação nem sequer falavam português.
A comunicação era muito difícil, as pessoas
tentavam dizer-nos o que pretendiam e nós, por
vezes, nem sequer o nome delas percebíamos.
CD Ao fim de algum tempo já percebíamos alguns
termos em crioulo e lá conseguíamos ajudá‑las
a encontrar o que pretendiam. Chegaram a
entrar 10 a 20 pessoas ao mesmo tempo e houve
situações muito engraçadas.

CD Que não acabe, que a nossa categoria não seja
extinta. Essa é a nossa maior preocupação.

AA A essência da nossa Biblioteca é pouco
conhecida e devia ser mais divulgada.
AD Acho que tem de ser reconhecido um valor
estratégico à Biblioteca e esse valor passa pelo
prestígio e pela imagem.
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Emissões numismáticas
previstas para 2014

Janeiro
Mundial da FIFA 2014
Brasil
Autor: Hugo Maciel
Valor facial: 2,50 Euro
Ouro proof; prata proof;
cuproníquel normal.
Em 2014, o Brasil
acolhe a fase final
da 20.ª edição do
Campeonato do
Mundo de Futebol,
um acontecimento
que junta 32 nações
dos cinco continentes
em torno daquele
que é considerado o
«desporto rei» e que a
INCM assinala com a
emissão de uma moeda
comemorativa.

Fevereiro
Série Portugal
Universal - Fernando
Pessoa
Autora: Eloísa Byrne
Valor facial: ¼ de Euro
Ouro FDC.
Dando continuidade
à série Portugal
Universal, para
fevereiro está prevista
a emissão de uma
moeda dedicada a
Fernando Pessoa, o
mais universal dos
poetas portugueses,
criador de múltiplas
personalidades
poéticas.

Março
Séries Anuais 2014
Autores: Luc Luycx e
Vítor Santos
Cuproníquel, FDC,
BNC e proof.
Em março, o
lançamento das
habituais séries
anuais e da série Bebé
FDC, que em 2014
terão embalagens
inspiradas nas
populares andorinhas
de loiça portuguesas,
adivinha-se como
um dos marcos mais
importantes do plano
numismático.
Série Europa
Compositores
Marcos Portugal
Autora: Paula Lourenço
Valor facial: 2,50 Euro
Ouro proof; prata proof;
cuproníquel normal.
Integrada na Série
Europa, que elegeu os
compositores europeus
como tema para 2014,
a moeda portuguesa
é dedicada a Marcos
Portugal (1762‑1830),
um dos mais prolíficos
compositores
portugueses de
todos os tempos,
autor de várias obras
dramáticas, incluindo
cerca de 40 óperas,
e inúmeras obras de
música sacra.

Abril
40 Anos do 25 de Abril
Autor: José Teixeira
Valor facial: 2 Euro
Cuproníquel proof,
BNC e normal.
Este ano comemora‑se
o 40.º aniversário
daquela que ficou
conhecida como
a «Revolução dos
Cravos», que no dia
25 de abril de 1974
pôs termo a um
regime ditatorial
com mais de quatro
décadas e fez nascer
a atual democracia
portuguesa, uma data
que será assinalada
com a emissão de
uma moeda corrente
comemorativa.

Moeda do Finalista
Autores: Luc Luycx
e Vítor Santos
Valor facial: 1 Euro
Cuproníquel FDC.
Ainda em abril,
antevendo as habituais
comemorações
estudantis da Queima
das Fitas, está também
prevista a emissão da
Moeda do Finalista
2014, com o valor facial
de 1 Euro e acabamento
FDC.

Maio
Série Etnografia
Portuguesa – Os Jugos
Autora: Baiba Šime
Valor facial: 2,50 Euro
Ouro proof; prata proof;
cuproníquel normal.
Dando sequência
à série dedicada à
Etnografia Portuguesa,
durante o mês de
maio está prevista a
emissão de uma moeda
alusiva aos «jugos»,
também conhecidos
por «cangas», peças de
madeira profusamente
rendilhadas do
noroeste do País que se
colocavam nas juntas
de bois utilizadas nos
trabalhos agrícolas.
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Junho
100 Anos da Aviação
Militar
Autor: José Simão
Valor facial: 2,50 Euro
Prata proof; cuproníquel
normal.
Para assinalar os
100 anos da aviação
militar portuguesa,
que se comemoram
em 2014, a INCM
prevê a emissão de
uma moeda que realça
a história da aviação
militar, evocando no
anverso os pioneiros da
aviação e no reverso,
numa visão mais
contemporânea da
aeronáutica militar, um
caça F16 em missão.

Setembro
Série Rainhas da
Europa – D. Leonor
de Portugal
Autores: Isabel Carriço
e Fernando Branco
Valor facial: 5 Euro
Metal e acabamento:
ouro proof; prata proof;
cuproníquel normal.
Para setembro, dando
início a uma nova
série de moedas que
retrata as princesas
de Portugal que
reinaram em outros
países europeus, está
prevista a emissão
de uma moeda
alusiva a D. Leonor
de Portugal, que se
tornou Imperatriz
do Sacro‑Império
Romano‑Germânico
por via do casamento
com Frederico III.

Outubro
Moedas Comemorativas
da República
Autor: Nuno Caetano
Valor facial: 2,50 Euro
Ouro e prata proof
(bimetálica excêntrica).
Em 2014 completam‑se
100 anos desde a
emissão da primeira
moeda de 1 escudo, que
foi também a primeira
moeda comemorativa
da República, e a
INCM, profundamente
ligada a esse marco
numismático, está a
preparar a emissão de
uma moeda bimetálica
excêntrica, que terá
características técnicas
únicas.
Ano Internacional da
Agricultura Familiar
Autor: Helder Batista
Valor facial: 2 Euro
Cuproníquel proof,
BNC e normal.
Com o intuito de
sensibilizar as
sociedades e as nações
sobre a importância
da agricultura familiar
para a segurança
alimentar e a para a
produção de alimentos,
a ONU declarou
2014 como o Ano
Internacional da
Agricultura Familiar,
um acontecimento
assinalado pela INCM
através da cunhagem
de uma moeda corrente
comemorativa.

Novembro
Série Património
Mundial da UNESCO
Universidade de
Coimbra Alta e Sofia
Autora: Andreia Pereira
Valor facial: 2,50 Euro
Prata proof; cuproníquel
normal.
Prosseguindo a série
alusiva ao património
mundial classificado
em Portugal, para
novembro está
calendarizada a
emissão de uma
moeda dedicada
à Universidade de
Coimbra – Alta e
Sofia, um património
classificado pela
UNESCO em junho do
ano passado.
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primeira moeda excêntrica do mundo
apresentada na World Money Fair

A INCM apresentou a primeira
moeda bimetálica excêntrica
do mundo na World Money Fair,
a maior feira internacional
de moeda, que teve lugar
em Berlim, entre os dias
7 e 9 de fevereiro.

Esta moeda bimetálica excêntrica, com registo de
patente em curso, é uma inovação numismática
criada e desenvolvida pela INCM e celebra
o centenário da emissão da primeira moeda
comemorativa da República.
Para a produção desta moeda, foram
desenvolvidos novos procedimentos e
mecanismos de cunhagem, que permitiram juntar
na mesma moeda um disco de prata, que replica
uma das faces da primeira moeda comemorativa
da República, de 1914, e um disco de ouro, de
menor dimensão, que reproduz a face do último
escudo, emitido em 2001.
O resultado deste novo processo de cunhagem é
uma moeda bimetálica de diâmetro irregular, da
autoria de Nuno Caetano, com o valor facial de
2,50 Euro, que terá uma emissão limitada a 2500
exemplares com acabamento proof, com data de
lançamento prevista para outubro deste ano.
Além da nova moeda excêntrica, foram também
apresentadas ao público na World Money
Fair as restantes moedas que compõem plano
numismático da INCM para 2014, revelando as
suas principais temáticas e também algumas
novidades, como a nova série alusiva às «Rainhas
da Europa».
As pessoas presentes no evento tiveram
oportunidade de admirar algumas das moedas
com emissão prevista para este ano no espaço
expositivo da INCM, onde a moeda excêntrica
assumiu lugar de destaque, tendo também
sido mostrados trabalhos realizados em anos
anteriores.
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INCM apresenta
plano editorial para 2014

A INCM apresentou ao público
o seu plano editorial para 2014,
durante um evento que teve
lugar na Biblioteca da Imprensa
Nacional, no dia 24 de janeiro,
dando assim a conhecer as
suas principais orientações
e temáticas editoriais.

A apresentação, que esteve a cargo de António
Osório, presidente do conselho de administração
da INCM, e de Duarte Azinheira, diretor da
Unidade de Publicações, contou com a presença
do Secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto
Xavier, entre outras individualidades ligadas à
cultura e ao universo editorial e livreiro.
A dinâmica editorial programada para 2014 dará
assim lugar, entre obras e autores já consagrados,
ao surgimento novos autores, títulos e coleções,
bem como ao estabelecimento de protocolos e
parcerias com diversas instituições, de modo a
poder melhorar e ampliar a oferta editorial que
coloca ao dispor dos cidadãos.
Para tal, a INCM conta com um plano editorial
que prevê a realização de diversos projetos e
que assenta nos seguintes eixos estratégicos e
temáticas:
› Parcerias com operadores culturais;
› Projetos editoriais de suporte a exposições
(catálogos de exposições);
› Projetos editoriais de apoio à atividade dos
operadores culturais;
› Autores portugueses;
› Ensaio;
› Textos clássicos, teatro e poesia;
› Infanto-juvenil;
› Direito;
› Design e arquitetura.
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Novos títulos e coleções
Entre as novidades previstas para 2014, destaca‑se
o início de uma coleção dirigida ao público
infanto-juvenil e orientada pela perspetiva de
serviço público das edições da INCM, que, numa
primeira fase, apresentará biografias de grandes
figuras da história e da cultura portuguesa aos
leitores mais jovens.
Está já previsto o lançamento, até ao final de
abril, das biografias de Almada Negreiros, de
Fernando Pessoa, de Salgueiro Maia (a propósito
das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril) e
do Soldado Milhões, o mais condecorado soldado
português em combate durante a Primeira Guerra
Mundial.
Esta coleção infanto-juvenil será desenvolvida
em parceria com a editora Pato Lógico e conta
com textos assinados por José Jorge Letria e
ilustrações elaboradas por reconhecidos artistas
portugueses.
Serão também produzidos conteúdos e edições
orientadas para os mais novos na documentação
dos museus nacionais, que servirão de suporte a
algumas exposições patentes naqueles espaços,
de modo a que os pequenos leitores as possam
acompanhar e interpretar devidamente.
Outras das novidades em destaque na
apresentação do plano editorial foi a Biblioteca
Fundamental da Literatura Portuguesa, um novo
projeto editorial que pretende afirmar-se enquanto
cânone da literatura portuguesa e que conta com o
apoio do Plano Nacional de Leitura e do Camões
— Instituto da Cooperação e da Língua.

Este projeto editorial será dirigido por Carlos Reis
que, com um conjunto de grandes especialistas em
literatura portuguesa, disponibilizará ao grande
público versões fidedignas dos textos dos maiores
nomes da literatura portuguesa do século XV
à atualidade, numa coleção pensada para uma
seleção de 100 títulos essenciais.
Além das edições críticas de Eça de Queirós,
Garrett, Pessoa e Camilo, que continuarão
a merecer especial atenção, está previsto o
lançamento de 14 novos títulos na linha de Direito
e Jurisprudência, mantendo-se assim como uma
das grandes apostas editoriais da INCM.
Serão igualmente preenchidas com novos títulos
as temáticas da Arquitetura e do Design, com
destaque para a Coleção D, onde estão já em
preparação edições dedicadas a Roberto Nobre,
João da Câmara Leme e Sebastião Rodrigues.
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Parcerias e projetos especiais
A realização de edições com parceiros públicos,
mas também privados, é um caminho recente na
política editorial da INCM, que se manterá nos
anos mais próximos, permitindo, num contexto
económico tão complexo como aquele em que
vivemos, assumir a edição de novos títulos e
publicações de uma forma sustentável.
Novos projetos e parcerias estão já em
preparação, o que se irá materializar em novas
edições, contribuindo assim para a promoção do
conhecimento, da língua e da cultura nacionais.
Em 2013 foram feitas 79 edições, das quais 46 em
parceria, ou seja, 58,23% das edições realizadas
resultaram de parcerias (edições com riscos
partilhados, ou pela repartição das fases do
processo de edição, ou pela compra de exemplares
que ajudam a viabilizar a edição).
Este novo modelo de edição faz com que hoje a
INCM tenha parcerias com a rede de museus e
palácios nacionais, mas também, por exemplo,
com a totalidade dos teatros nacionais.

Concerto na oficina
Após a apresentação dos principais projetos
editoriais, a oficina de acabamentos gráficos da
Imprensa Nacional foi palco de um espetáculo
inédito, um concerto de música de câmara
intitulado Um prazer musical, apresentado por
solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Durante o concerto, Janete Santos (flauta), Ágnes
Sárosi (violino), José Teixeira (violino), Ana
Cláudia Serrão (violoncelo) e Marcos Magalhães
(cravo) brindaram a assistência com peças
musicais compostas por Bach, Vivaldi e Berio.
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festas de natal 2013

RESPONSABILIDADE SOCIAL:
DISPENSA NA TARDE DO DIA
dE ANIVERSÁRIO DOS FILHOS
No âmbito do desenvolvimento das suas
políticas de responsabilidade social, tem a
INCM desenvolvido um conjunto de iniciativas,
nomeadamente na vertente da conciliação da vida
pessoal e familiar com a vida profissional.

Nos dias 14 e 15 de dezembro, tiveram lugar as festas
de Natal no Porto e em Lisboa, respetivamente.
Estes eventos, especialmente preparados para os
filhos dos colaboradores, não deixam de ser uma
excelente oportunidade de convívio entre todos.
Além das brincadeiras, do espetáculo e da constante
animação, não faltaram as prendas e o lanche para
os 30 meninos e meninas filhos dos colaboradores
do Porto e de Coimbra e as 320 prendas e lanches
distribuídos em Lisboa.

A par de outros compromissos assumidos para
a adoção de boas práticas relativamente às
diversas dimensões da responsabilidade social,
entendeu a empresa valorizar os períodos que os
colaboradores destinam a acompanhar os seus
descendentes.
Assim, passou a conceder dispensa, durante o
segundo período de trabalho, no dia de aniversário
do filho ou filha, até que este perfaça 18 anos,
inclusive. A medida entrou em vigor no dia 2 de
janeiro de 2014.

Na festa do Porto, mais um ano pudemos contar
com a atuação do TEAC — Teatro Experimental
Amador da Contrastaria, que repôs em cena
uma peça de fantoches intitulada Os Espirros da
Princesa Roberta.

Renovação da certificação NP 4427
– Gestão de Recursos Humanos
Após três anos de acompanhamento da
certificação pela norma portuguesa NP 4427
— Gestão de Recursos Humanos, teve lugar a
auditoria de renovação em conjunto com os
referenciais normativos ISO 9001 (Qualidade) e
ISO 14001 (Ambiente).
A auditoria, realizada pela APCER, decorreu entre
os dias 30 de outubro e 4 de novembro, tendo a
certificação pela NP 4427 sido renovada, ficando,
deste modo, confirmado o percurso de melhoria
contínua.

RASTREIO DE DOENÇAS PULMONARES
A prevenção é a melhor forma de garantir melhor
saúde e uma boa qualidade de vida. As doenças do
foro pulmonar atingem, atualmente, cerca de 40%
da população portuguesa, podendo aumentar, em
ambos os géneros, com a carga tabágica, sendo
que grande número de casos deste tipo de doenças
são detetados em rastreios passivos.
Assim, atentos a essa realidade, os serviços de
medicina do trabalho, através da DRH/SES, levarão
a efeito na Casa da Moeda e na Imprensa Nacional,
em parceria com o Centro de Diagnóstico
Pneumológico de Lisboa, rastreios de doenças
pulmonares, voluntários e gratuitos, destinados a
todos os colaboradores, procurando, desta forma,
realizar um trabalho integrado de prevenção e
diagnóstico precoce.
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REUNIÃO PLENÁRIA DO FóRUM
PARA A IGUALDADE — IGEN

FORMAÇÃO

Teve lugar no dia 16 de janeiro, na IBM, mais uma
reunião plenária do Fórum IGEN — Empresas para
a Igualdade de Género. A INCM, como empresa
aderente desde a primeira hora, voltou a estar
presente na reunião.
Para além de terem sido apresentadas boas
práticas instituídas em algumas das empresas
membro, com especial ênfase no capítulo da
conciliação da vida pessoal e familiar com a
vida profissional, foi abordada a estratégia futura
quanto ao prosseguimento do trabalho deste
grupo, a par da apresentação das empresas que,
até final de março próximo, irão aderir ao Fórum,
num reconhecimento do trabalho que tem vindo
a ser desenvolvido por este conjunto de empresas
em prol da igualdade de género no campo laboral.
De realçar a discussão sobre o relatório de
atividades relativo a 2013, no qual estará plasmado
a implementação dos compromissos que as
empresas assumiram para esse ano, bem como as
mais‑valias deles decorrentes. Menção especial para a
Agenda 2014, editada pela CITE, alusiva à campanha
nacional de conciliação da vida pessoal e profissional,
denominada «TEMPO PARA TER TEMPO».

Quantos Somos?
Dez. 2013

Dez. 2012 Dez. 2011

349 (52%)

361 (52%)

360 (52%)

Mulheres 316 (48%)

329 (48%)

326 (48%)

Total

690

686

Homens

665

Estando em fase final de concretização do Plano de
Formação de 2013 (PF 2013), importa apresentar
alguns dados que espelham a formação realizada
na INCM no decurso desse ano.
As 180 ações realizadas, que representaram um
investimento significativo, abrangeram 80%
dos trabalhadores da INCM e correspondem
a um volume de 10 000 horas de formação,
traduzindo‑se num acréscimo de mais de 20% em
relação a 2012.
O Plano de Formação para 2014 (PF 2014)
dará continuidade à aposta na melhoria das
qualificações dos profissionais da INCM.
Importa realçar o arranque, já em fevereiro de
2014, do primeiro projeto na modalidade de
formação à distância (e-learning), que irá abranger
um alargado grupo de participantes.

prole

aposentação

Estão de parabéns os
nossos colegas pelos
nascimentos de cinco
lindas crianças:

Ramiro José Chambel
Dias (UGF)

Luís Manuel Machado
Portugal Graça (UPB)
Luís Miguel Costa
(UMD)
Susana Maria Neves
Arnand (UPB)
Ana Isabel José (UPB)
Patricia Helena Gaspar
(QEL)

Iniciou o seu percurso na empresa
em janeiro de 1973 e terminou
em janeiro de 2014.
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GDCTINCM - Balanço 2013

No ano que há pouco terminou manteve-se o
espírito de camaradagem e de associativismo
entre os membros do GD que tem permitido
proporcionar aos associados e seus familiares,
bem como aos restantes trabalhadores, várias
experiências de âmbito desportivo, cultural e
recreativo. 2013 mereceu, da parte do GD, uma
atenção especial na medida em que as condições
de vida se degradaram de forma abrupta pelo
aumento de impostos e diminuição dos apoios
sociais, tão importantes para tantos. Assim, e apesar
do corte de 40% na subvenção ao GD por parte da
administração, foi feito um esforço para manter, e
nalguns casos melhorar, a quantidade e qualidade
dos eventos à disposição dos associados.
Assim, no que diz respeito à vertente cultural, 2013
foi um ano muito intenso. Recebemos um total de
301 reservas para idas ao teatro divididas por oito
peças: Os Três Porquinhos, Xana Toc Toc, A Flauta
Mágica, Zorro, MacBeth, Loop, Os Idiotas e A Noite.
Além do teatro profissional, também os nossos
Teatro da Rosa, em Lisboa, e o TEAC, no Porto,
proporcionaram aos associados noites de fantasia.
A peça Está aí Alguém? foi levada à cena nos
festivais de teatro amador de Caneças e da
Malaposta, bem como no âmbito das comemorações
dos 120 anos da Sociedade Santa Iriense. No Porto
levou-se à cena um remake d’Os Espirros da Princesa
Roberta por ocasião da festa de Natal.
Na vertente recreativa continuámos com a
aposta nos eventos infantis, bem como nos mais
radicais sem deixar de inovar. O festival de
jogos e diversão Ludopolis, no Restelo, captou o
interesse de vários associados que aproveitaram
a oportunidade para passarem uma tarde de
brincadeiras com os seus filhos. O rappel em
Sesimbra e o arborismo no Monsanto foram as
etapas radicais do ano, contando com 42 presenças
no total. Verdadeiramente inovador e aproveitando
uma tendência recente, o passeio motard levou
14 pessoas da porta da Casa da Moeda até ao
jardim Buddha Eden, no Bombarral, onde se fez
um almoço convívio e se visitou o parque.

O Concurso Fotográfico é já uma tradição anual,
pelo que 2013 não fugiu à regra. Mais de uma
centena de fotografias foram apresentadas a
concurso pelos sócios enquanto a Biblioteca
Fernando Pessoa e a Devedeteca Vasco Santana
viram o seu espólio aumentado. Também os
protocolos, que permitem aos sócios condições
vantajosas com outras entidades, aumentaram.
No âmbito desportivo, o GD viu desaparecer uma
modalidade com muitos anos, o andebol, nascendo
logo outras que suscitaram muito interesse, o
ciclismo e o futebol de 7. Igual interesse tem
gerado a equipa de atletismo, que conta agora com
23 atletas. Além destas, manteve-se o futebol de 11,
o fitness, o tai chi chuan e o ténis de mesa.
Os torneios internos também agradam aos
trabalhadores e neste último ano realizaram-se
três. O já habitual de futsal, o primeiro de ténis de
mesa e o de poker no ginásio da Rua da Rosa.
Todas as notícias sobre os eventos levados
a cabo pelo GD, as nossas equipas desportivas,
os protocolos estabelecidos e as votações online
podem ser consultados no site em
http://gdctincm.org/ e na página do Facebook em
https://www.facebook.com/gdct.incm.
É ainda de referir que, na última primavera, esta
direção do GD foi reconduzida no cargo por mais
dois anos, com 94% dos votos. Um resultado
que nos orgulha e motiva para continuarmos a
despender do nosso tempo pessoal em prol dos
sócios e seus familiares.
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a arte
de quem trabalha

Ana Cristina Teixeira
entrou para a INCM em
março de 1986 como
caixeira de loja, mais
tarde foi chamada
para o edifício da
Manuel de Melo para
ajudar na prestação
de contas a clientes e
nas consignações de
produtos. tornou-se
técnica administrativa
e, em fevereiro de
2008, passou para o
atendimento ao cliente
no call center.

Além da ajuda que
presta aos nossos
clientes por telefone,
Ana também ajuda
e acalma as pessoas
fora da empresa
enquanto terapeuta
de reiki e massagista
de relaxamento,
dedicando-se a estas
atividades de segunda
a sexta a partir das
19 horas, e ao fim de
semana, durante todo
o dia, no Espaço Zen, o
seu consultório.
De acordo com Ana,
o interesse por estas
práticas surgiu numa
fase menos boa da
sua vida profissional
em que se sentia
«psicologicamente em
baixo. Tentei arranjar
algo que me ajudasse
a seguir em frente, foi
quando tive contacto
com a terapia reiki, em
2008,» lembra a colega.

Uma terapia relaxante

Ana fez todos os três
níveis de formação
de reiki e fez também
o curso de drenagem
linfática, regendo-se
enquanto terapeuta
pelo código de ética da
Associação Nacional
de reiki, onde o sigilo
é obrigatório, o que
transmite confiança às
pessoas.
A prática de reiki é
aliás o mais gosta de
fazer, «receber uma
cliente, deixa-la falar
de todos os problemas,
transmitir-lhe paz,
serenidade, amor e
principalmente saber
ouvi-la sem a julgar, e,
no final, ouvir a cliente
dizer que vai mais leve,
com mais ânimo, é
muito gratificante para
um terapeuta».
Para Ana, estas práticas
são muito mais do
que uma atividade
profissional e por
isso, no Espaço Zen,
faz terapia reiki em
doentes oncológicos
gratuitamente. «Saber
que tenho nas minhas
mãos ferramentas que
podem ajudar a que
tenham uma melhor
qualidade de vida,
diminuir os efeitos
secundários dos
tratamentos rigorosos
que têm de fazer,
como quimioterapia e
radioterapia, isso dá‑me
uma sensação tão boa
que não a consigo
exprimir em palavras»,
salienta esta nossa
colega.

Quem quiser saber
mais sobre este tipo de
terapias pode visitar o
website www.espacozen.com ou então
consultar na intranet o
protocolo estabelecido
entre o Espaço Zen e
o Grupo Desportivo e
Cultural da INCM, que
proporciona descontos
aos associados em
alguns tratamentos e
massagens.
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Livro Portugal Empreendedor
apresentado na Reitoria
da Universidade de Lisboa

Delegação governamental
de Timor‑Leste visita a INCM
O livro Portugal Empreendedor: Trinta Figuras
Empreendedoras da Cultura Portuguesa —
Relevância dos Modelos para a Promoção do
Empreendedorismo, coordenado por Jacinto
Jardim e José Eduardo Franco, foi apresentado no
Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa
no dia 2 de dezembro.
A apresentação da obra esteve a cargo de Viriato
Soromenho-Marques e contou com as intervenções
de António Osório, presidente do conselho de
administração da INCM, e de António Cruz Serra,
reitor da Universidade de Lisboa, e também de
algumas das figuras empreendedoras retratadas
no livro, tais como Fátima Lopes, Filipe La Féria,
Guilherme d’Oliveira Martins, Rui Nabeiro e
Adriano Moreira.
A obra Portugal Empreendedor divide-se entre
uma parte de teorização dos diversos temas que
compõem a o conceito de empreendedorismo e uma
parte onde são apresentadas e analisadas 30 figuras
portuguesas, quer do passado quer da atualidade,
que marcaram a diferença no panorama nacional
e internacional da vida portuguesa graças ao seu
espírito empreendedor.

No dia 22 de novembro, a INCM recebeu uma
delegação governamental de Timor-Leste, que
efetuou uma visita à área gráfica de segurança,
particularmente focada na produção do passaporte
eletrónico português (PEP).
A comitiva, composta por Crisógno de Araújo, da
Divisão de Assuntos Consulares do Ministério
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
de Timor-Leste, Maria do Rosário de Araújo, da
Direção Nacional dos Registos e do Notariado de
Timor-Leste, e Kwadwo Osafo, gestor de projeto da
Organização Internacional para as Migrações, foi
acompanhada por elementos da INCM e do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, que assim deram a
conhecer o circuito de produção do PEP.
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Moeda comemorativa do centenário
do primeiro submarino português
apresentada no Alfeite

Apresentação da moeda alusiva
às Fortificações de Elvas
A moeda de coleção comemorativa dos 100 anos
do Espadarte – primeiro submarino português, foi
apresentada na Base Naval de Lisboa, no Alfeite,
no dia 27 de novembro.
A cerimónia de apresentação da moeda
foi presidida pelo capitão-de-fragata Mário
Silva Gouveia, comandante da Esquadrilha
de Submarinos, e por Rodrigo Brum, vogal
do conselho de administração da INCM,
tendo contado com a presença de várias
individualidades civis e militares, designadamente
o vice‑almirante José Montenegro, comandante
naval, e Maria Luísa Pacheco, vogal do conselho
de administração da INCM.
O NRP Espadarte foi encomendado em 1907,
ainda durante o reinado de D. Carlos I, e foi
construído nos Estaleiros La Spezia, em Itália.
Em 15 de abril de 1913 foi entregue à Marinha
Portuguesa, tornando-a numa das primeiras do
mundo a ser equipada com este tipo de plataforma
de armas.
A moeda que celebra o centenário do NRP
Espadarte, da autoria de José Bandeira e
Delgado Nunes, conta com uma emissão de
2500 exemplares em prata com acabamento proof,
embalados em estojo com certificado de garantia,
e de 100 000 exemplares em cuproníquel com
acabamento normal.

A moeda de coleção comemorativa alusiva às
Fortificações de Elvas, que integra a série dedicada
ao Património Mundial classificado pela UNESCO
em Portugal, foi apresentada no Museu de Arte
Contemporânea de Elvas no dia 9 de janeiro.
Na cerimónia de apresentação estiveram
presentes Nuno Mocinha, presidente da Câmara
Municipal de Elvas, Elsa Grilo, vice-presidente da
autarquia, Rodrigo Brum, vogal do conselho de
administração da INCM, e Nuno Caetano, o autor
da moeda.
A moeda, com o valor facial de 2,50 Euro,
apresenta, no seu anverso, a Porta do Dragão do
Forte de Nossa Senhora da Graça, mostrando no
reverso uma representação em planta do conjunto
das fortificações de Elvas, e conta com uma
emissão limitada a 2500 exemplares em prata
com acabamento proof e 100 000 exemplares em
cuproníquel com acabamento normal.
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Loja INCM inaugurada no Museu
Nacional de Etnologia

INCM renova certificação 3R6
da Sociedade Ponto Verde
A INCM obteve novamente a certificação 3R6, da
Sociedade Ponto Verde (SPV), em reconhecimento
das boas práticas de gestão ambiental e de gestão
de resíduos realizadas pela empresa.
A certificação 3R6 da SPV, anteriormente
designada 100R, foi implementada pela primeira
vez na INCM em 2012, colocando-a ao nível
do que de melhor se faz em termos de gestão
ambiental e de encaminhamento de resíduos
urbanos ou equiparados para o destino final mais
adequado.
Esta certificação, obtida por mais um ano,
enquadra-se na política de desenvolvimento
sustentável da INCM, assente na gestão
harmonizada dos seus impactos económicos,
ambientais e sociais, de modo a intervir na
sociedade de uma forma positiva e construtiva.

A loja INCM nas instalações do Museu Nacional de
Etnologia foi oficialmente inaugurada no dia 20 de
fevereiro, uma ocasião marcada pela apresentação
dos dois primeiros volumes da coleção Objetos e
Coleções do Museu Nacional de Etnologia.
O evento contou com a presença de Nuno Vassallo
e Silva, diretor-geral do Património Cultural,
Joaquim Pais de Brito, diretor do Museu Nacional
de Etnologia, e António Osório, presidente
do conselho de administração da INCM, que
inauguraram o espaço e fizeram a apresentação das
duas obras, os catálogos Teatro Wayang Kulit de
Bali e Máscaras e Marionetas do Mali.
Esta nova loja, aberta ao público desde o dia 14 de
dezembro, pretende afirmar-se enquanto livraria
de referência no âmbito das temáticas ligadas à
Antropologia, à Etnologia e à Etnografia, entre
outras ciências sociais.
Enquadrada pelo espaço museológico onde
está inserida, a loja coloca à disposição do
público edições e produtos com a chancela da
Direção‑Geral do Património Cultural (DGPC) e de
outras instituições, a par dos produtos e serviços da
INCM.
Além dos bens e serviços disponibilizados, este
novo espaço irá proporcionar também uma
atividade cultural própria, designadamente
lançamentos de livros, debates e tertúlias, entre
outros eventos.
A loja vai funcionar às terças-feiras, das 13 horas
às 18 horas, e de quarta-feira a domingo, das
10 horas às 18 horas, encerrando para almoço
das 13.30 às 14.30.
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Lançamento da obra Escrita Íntima na
Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva

Joana Vasconcelos visita a INCM
A cerimónia de lançamento da obra Escrita
Íntima. Maria Helena Vieira da Silva e Arpad
Szenes - Correspondência 1932-1961 teve lugar na
Fundação Arpad Azenes-Vieira da Silva, no dia
19 de fevereiro, onde foi apresentada por António
Mega Ferreira e José Manuel dos Santos.

A artista plástica Joana Vasconcelos visitou a
Casa da Moeda no dia 30 de janeiro, onde ficou
a conhecer em pormenor o circuito de produção
de moeda, desde a fase da gravura numismática,
passando pela cunhagem e pela embalagem.
Esta visita foi o primeiro contacto da conceituada
artista com a realidade da empresa, tendo em
vista a possibilidade de uma futura colaboração
em diversos projetos, nomeadamente na área da
moeda.

O livro dá a conhecer a correspondência entre
o casal, selecionada a partir de um acervo
composto por mais de 2000 documentos à
guarda da Fundação, documentando os raros e
curtos períodos em que esteve geograficamente
separado.
O critério de seleção das cartas que compõem
esta obra obedeceu a três parâmetros: estarem
completas ou quase completas; acrescentarem
ou clarificarem informação relativa ao período
histórico referido ou à vida dos artistas nesse
mesmo período; e, finalmente, a qualidade literária
e o interesse público dos conteúdos.

Ministro da Justiça de Timor-Leste visita a Casa da Moeda
O Ministro da Justiça da República Democrática
de Timor-Leste, Dionísio Babo Soares, visitou
a Casa da Moeda no dia 6 de fevereiro, tendo
sido recebido pelo presidente do conselho de
administração da INCM, António Osório.
Esta visita insere‑se no quadro de cooperação
bilateral e na relação de confiança que tem vindo
a ser estabelecida entre a INCM e o Estado
timorense, o que tem permitido desenvolver
diversos projetos, com destaque para a área gráfica
e para a produção de moeda.

