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sso implica assegurar o interesse dos leitores, abordar temas relevan‑
tes, produzir informação fidedigna e de qualidade, aprofundar pro‑
cessos organizacionais que interessam a todos e mostrar a realidade
vivida na empresa, uma tarefa que, além de constituir um desafio per‑
manente e uma grande responsabilidade, é impossível de concretizar
sem saber o que pensam os destinatários de toda essa informação.
Nesse sentido, nos dias 8 e 9 de abril, realizaram-se duas sessões de focus
group, que contaram com a participação de trabalhadores de todas as áreas
da empresa, com o objetivo de avaliar o boletim interno Matriz, saber quais
as virtudes e os defeitos da publicação e de que forma a poderemos melhorar.
Foi com base nas opiniões e nas sugestões recolhidas que se produziu este
número do Matriz, o 25.º, que ganhou um grafismo mais moderno e funcio‑
nal, assim como mais e melhor informação, e que desafia os seus leitores a
manter o seu espírito crítico e a participar nos seus conteúdos, partilhando
as suas opiniões e enviando as suas sugestões de melhoria.
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EDITORIAL
Vivemos num mundo globalizado, marcado por fluxos intensos e
constantes de informação, onde tudo está à distância de um «clik», de um
toque ou de uma visualização e onde as pessoas se agregam e interagem
em função dos seus interesses, valores, afinidades e projetos em comum.
Os nossos stakeholders passaram a ser também globais, ou seja, os
indivíduos e organizações que de alguma forma se relacionam connosco
ou manifestam interesse pela nossa empresa ultrapassam o plano local
e nacional, conforme o comprovam alguns dos projetos internacionais
que temos vindo a concretizar, em colaboração com entidades de vários
países, e que damos a conhecer neste Matriz.
Neste mundo em rede, a interatividade e a partilha são hoje palavraschave. Não basta fazer bem e com qualidade, é também necessário
comunicar, revelar, dar a conhecer aquilo que fazemos e, ao mesmo tempo,
estar recetivo ao feedback suscitado pela nossa ação.
Nesta edição do Matriz, que ao 25ª número surge renovado e procura
informar cada vez melhor os seus leitores, damos conta da nossa atividade
mais recente, com destaque para o enorme sucesso da primeira moeda
bimetálica excêntrica, o novo portal do DRE, editado sem problemas de
maior, ou o prémio internacional conquistado em Moscovo pela moeda
«A Degolada» nos Coin Constellation 2014.
Damos também conta da nossa relação com a comunidade e do nosso
serviço à cultura, visível nas atividades que têm dinamizado a Biblioteca da
Imprensa Nacional, na exposição «O Dinheiro no Tempo de Fernão Mendes
Pinto», patente no átrio da Casa da Moeda, na nossa participação no evento
Lisboa Open House ou nas diversas apresentações de livros e moedas.
As empresas são também pequenas comunidades, que agregam pessoas
em torno de um denominador comum, apesar das diferenças que
naturalmente existem entre cada indivíduo. Saber aprofundar os laços
que nos unem e congregar o contributo de todos é fundamental. Só assim
poderemos inovar e criar valor, manter-nos competitivos e ultrapassar
todos os desafios com êxito.
Resta-me apenas desejar a todos um feliz Natal e um ano de 2015 pleno de
realizações e de cada vez mais exigentes desafios.
— Rui Alvarez Carp. Presidente do conselho de administração
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NOVO PORTAL DRE
Diário da República Eletrónico mais
acessível e com novas funcionalidades

O

Diário da República Eletrónico (DRE) iniciou uma nova fase
no dia 19 de setembro, apresentando um novo grafismo, uma
forma de pesquisa mais intuitiva, uma maior navegabilidade e
novas funcionalidades, que melhoram a acessibilidade do cida‑
dão e simplificam a pesquisa e a compreensão dos atos que re‑
gem a vida em sociedade, contribuindo para uma maior trans‑
parência na relação entre o Estado e os cidadãos.
O novo portal surge na sequência do trabalho desenvolvido pela INCM, em
conjunto com a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e
o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER), em que foi
feita a migração de toda a informação acumulada nas plataformas do DRE
e do DIGESTO (Sistema Integrado para o Tratamento da Informação Jurí‑
dica), que se encontravam próximas de saturação, para uma nova e única
plataforma com mais capacidade e maiores potencialidades.
Entre as novas funcionalidades do DRE, destaca-se a possibilidade do uti‑
lizador não-assinante poder registar-se e criar um perfil que lhe permite
guardar pesquisas ou subscrever gratuitamente os sumários da 1.ª série e da
2.ª série e as newsletters do DIGESTO.
O novo DRE procura assim responder às necessidades da nova geração de
utentes, que utiliza regularmente as tecnologias da informação e comuni‑
cação e está disponível para se relacionar com o ordenamento jurídico de
formas menos convencionais, em qualquer lado e a qualquer hora.

5

6

BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.

BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.

PROJETOS INTERNACIONAIS
A Legislação Consolidada

O tradutor jurídico — Trad-Iure

Outra novidade é a Legislação Consolidada, que
consiste na integração, num único documento,
das várias alterações e retificações de que um di‑
ploma foi alvo, contendo ainda informação sobre
a entrada em vigor e jurisprudência acerca das
normas consideradas inconstitucionais.
Esta recente funcionalidade visa tornar mais aces‑
sível ao cidadão a consulta dos diplomas legais,
contribuindo para aumentar a certeza, a com‑
preensibilidade e a efetividade do Direito, sendo
disponibilizada a todos os assinantes.
Esta ferramenta é especialmente importante para
os profissionais do Direito, nomeadamente os ad‑
vogados, que muitas vezes se deparam com situa‑
ções que se prolongam e onde a aplicação da lei
no tempo é um fator decisivo na resolução de ca‑
sos concretos.

Outra nova ferramenta disponibilizada a todos
os assinantes é o Trad-Iure, um glossário jurídico
com mais de 5 mil termos em 5 idiomas — portu‑
guês, inglês, francês, alemão e espanhol — num
total de 17 mil termos sistematizados por várias
áreas do Direito, com atualização permanente.
Este tradutor jurídico foi concebido para auxiliar
todos aqueles que, num dado momento, contac‑
tam com o Direito aplicável em Portugal e neces‑
sitam de material de apoio qualificado que contri‑
bua para a sua compreensão correta.
Trata-se de uma ferramenta interdisciplinar que
disponibiliza conceitos de diferentes áreas do Di‑
reito, tais como o Direito Constitucional/Princí‑
pios Jurídicos, o Direito Civil, o Direito Comer‑
cial, o Direito Penal, o Direito Administrativo/
Fiscal, o Direito dos Estrangeiros (Fronteiras,
Asilo, Imigração e Tráfico de Seres Humanos), o
Direito Processual/Organização Judiciária, o Di‑
reito Internacional/Comunitário e o Direito Inter‑
nacional Privado, bem como o Direito do Trabalho
e Segurança Social e terminologia jurídica geral.
A médio e longo prazo pretende-se ainda integrar,
por um lado, conceitos do Direito da Proprieda‑
de (Intelectual, Privado), do Direito do Consumo
e do Direito do Desporto, e por outro, os idiomas
neerlandês e italiano.
O seu conteúdo tem por base diferentes acervos,
nacionais e/ ou internacionais, entre os quais os
da Comissão Europeia, do Conselho da Europa,
do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Rei‑
no da Bélgica, da Rede Europeia das Migrações
«glossário — asilo e migração» e do Jurislingue.
Este último, um projeto conjunto de diferentes
serviços da Administração Pública Central, no‑
meadamente dos Ministérios dos Negócios Es‑
trangeiros, da Justiça e da Administração Interna,
bem como a Procuradoria-Geral da República, foi
aliás o ponto de partida deste glossário jurídico.

A internacionalização dos produtos
gráficos de segurança

A

INCM tem vindo a consolidar a sua posição no mercado inter‑
nacional, com destaque para a área gráfica de segurança, que
tem dado resposta às solicitações de autoridades e instituições
de vários países.
Esta é uma realidade patente em diversos projetos e parce‑
rias que têm vindo a ser implementados, motivados sobretudo
pelo clima de confiança e pelo estabelecimento de relações de cooperação
bilateral, com destaque para os países de língua oficial portuguesa, que re‑
conhecem as competências e os padrões de qualidade e segurança dos bens
e serviços produzidos pela empresa.

A nova carta de condução
de São Tomé e Príncipe
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A nova carta de condução
de São Tomé e Príncipe

Os novos selos fiscais para
a Guiné-Bissau

Um dos projetos mais recentes é o da nova car‑
ta de condução da República Democrática de
São Tomé e Príncipe, que a INCM está a produzir,
dando assim resposta aos objetivos das autorida‑
des são-tomenses, que pretendiam aumentar os ní‑
veis de segurança associados àquele documento.
Este projeto foi desenvolvido com o Instituto Ro‑
doviário do Veículo e do Condutor STP, L.da, com
quem o Governo da República de São Tomé e
Príncipe mantém um contrato de concessão do
Serviço Público de Segurança Rodoviária de Veí‑
culos e Condutores.
Depois de produzidas, as novas cartas de condu‑
ção são enviadas para São Tomé e Príncipe, onde
serão personalizadas, prevendo-se a eventual re‑
novação de todas as cartas de condução da Repú‑
blica Democrática de São Tomé e Príncipe em cir‑
culação nos próximos anos.
A carta de condução junta-se assim à lista de
documentos e valores gráficos de segurança de
São Tomé e Príncipe produzidos na INCM, como
o passaporte ou os selos filatélicos, consolidando
a relação de confiança e cooperação que tem vin‑
do a ser estabelecida entre a empresa e as autori‑
dades daquele país.

Os novos selos fiscais da República da Guiné-Bis‑
sau são outro projeto concretizado recentemente
pela INCM, com a entrega de 2,2 milhões de uni‑
dades à Imprensa Nacional guineense (INACEP)
no final do mês de setembro.
Em colaboração com as autoridades guineenses,
foram produzidos quatro tipos diferentes de se‑
los fiscais, cujo design foi desenvolvido na INCM
com base nos anteriores selos, sobre os quais fo‑
ram feitas as adaptações necessárias para a intro‑
dução de elementos de segurança que impedem
a sua falsificação e contrafação.
Recorde-se que, em outubro de 2013, o Secretário
de Estado da Comunicação Social da República da
Guiné-Bissau, Armindo Handem, e o diretor-geral
da INACEP, Vítor Cassama, tiveram oportunidade
de constatar in loco os elevados índices de qualida‑
de e segurança da área gráfica da empresa, aquan‑
do da sua visita às instalações da Casa da Moeda.

9

O passaporte da Moldávia
No mês de agosto, a INCM concluiu a impressão do
novo passaporte da República da Moldávia, um tra‑
balho que correspondeu à página biográfica, às fo‑
lhas interiores e às páginas de guarda das capas para
cerca de 200 mil exemplares daquele documento.
Este trabalho decorreu de uma subcontratação da
empresa responsável pela produção do novo pas‑
saporte moldavo, que elegeu a INCM como par‑
ceira neste projeto, reconhecendo as competên‑
cias e o know-how da empresa.
A qualidade dos processos de fabrico e o siste‑
ma de segurança da INCM foram sujeitos a uma
avaliação criteriosa, que envolveu a produção de
um passaporte espécime, levando a empresa a ser
certificada como entidade subcontratante para a
produção do documento.
Este tipo de colaboração ocorre também em pro‑
jetos onde a INCM é responsável pela produção
de documentos de identificação eletrónica, para
Portugal e Cabo Verde, como é o caso do cartão de
cidadão, do passaporte e do título de residência
para estrangeiros.

Os novos selos fiscais para
a Guiné-Bissau
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MOEDA EXCÊNTRICA
Primeira moeda bimetálica excêntrica
do mundo apresentada na Casa da Moeda

A

primeira moeda bimetálica excêntrica do mundo, que assinala
o Centenário da Primeira Moeda Comemorativa da República,
foi apresentada no dia 6 de outubro, na Casa da Moeda, du‑
rante uma cerimónia que contou com a presença da Secretária
de Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco, que cunhou um
exemplar da moeda.
Isabel Castelo Branco afirmou que «foi uma honra» ter tido a oportunida‑
de de cunhar um exemplar e deu os parabéns à INCM, considerando que a
moeda é «mais um exemplo da criatividade e capacidade de implementação
que são um ex-libris desta empresa de tão longa história».
Além da beleza da moeda, a Secretária de Estado do Tesouro destacou as
características técnicas que a tornam única, considerando-a «uma séria can‑
didata a mais um prémio internacional».
Por sua vez, Rui Carp, presidente do conselho de administração da INCM,
sublinhou o papel dos «artistas e especialistas da Casa da Moeda» que tor‑
naram possível a cunhagem desta «moeda evocativa da primeira moeda de
um escudo da República e, ao mesmo tempo, evocativa da última moeda
cunhada antes da adesão ao Euro», uma moeda de «grande beleza que muito
orgulha o nosso País».
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BIBLIOTECA
Manucure em cena na Biblioteca
da Imprensa Nacional

Uma moeda com características técnicas
e visuais únicas
Com desenho da autoria de Nuno Caetano, esta
inovação numismática, criada e desenvolvida
pela INCM cujo registo de patente está em cur‑
so, resulta de um processo de cunhagem inédito
que reúne, na mesma moeda, um disco de prata,
replicando uma das faces da primeira moeda co‑
memorativa da República de 1914, e um disco de
ouro, de menor dimensão, que reproduz a face do
último escudo, emitido em 2001.
Devido à especificidade do encaixe dos dois discos
no momento da cunhagem, que foi alvo de vários
e complexos ensaios, o disco mais pequeno ultra‑
passa o limite definido pelo perímetro circular do
maior, resultando numa moeda não concêntrica.
No reverso da moeda surge o antigo edifício da
Casa da Moeda, na Rua de São Paulo, em Lisboa,
onde foi cunhada a moeda de 1914, e um porme‑
nor da entrada da atual Casa da Moeda, onde foi
cunhada a moeda de 2001.
Com o valor facial de 2,50 Euro, esta moeda con‑
ta com uma emissão limitada a 2500 exemplares
com acabamento proof, apresentados em estojo
com certificado de garantia.

Espetáculo revisita poema de Mário
de Sá-Carneiro

Valor facial: 2,50 Euro
Metal: ouro 999/1000 – prata 925/1000
Peso: 12,8 g (1,56 g ouro + 12 g prata)
Acabamento: proof
Limite de emissão: 2500 exemplares

No dia 31 de outubro, a Biblioteca da Imprensa
Nacional foi palco do espetáculo Manucure, uma
revisitação do poema homónimo de Mário de Sá-Carneiro, concebida e interpretada por João Gros‑
so, com a participação do beater Jorge Albuquer‑
que e desenho de luz de José Carlos Nascimento.
Apresentada no âmbito das comemorações do
centenário da publicação da revista Orpheu, a
peça Manucure partiu da situação dramática que
o texto provocatório, com um fôlego futurista, de
Mário de Sá-Carneiro propõe: uma personagem
encontra-se num café, comovendo-se com a sua
própria sensação de ternura, e progressivamente
instala-se o caos e a loucura.
O espetáculo, de entrada livre, proporcionou aos
espetadores uma mescla de teatro, recital, con‑
certo e plástica sonora, com as palavras e as ono‑
matopeias do poema a transformarem-se em Rap
graças às modulações vocais de João Grosso e ao
beatboxing de Jorge Albuquerque.
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LISBOA OPEN HOUSE
Leitura de Contos Infantis

Ode Marítima de Álvaro de Campos

O próximo evento a ter lugar na Biblioteca é de‑
dicado às crianças e está agendado para dia 23 de
janeiro, às 15 horas. Trata-se da leitura dos livros
Lá de Cima Cá de Baixo, uma coletânea de poemas,
e Se Tu Visses o Que Eu Vi, uma obra muito diverti‑
da que faz sorrir pelo imprevisto das situações.
As obras são ambas da autoria de António Mota,
um dos mais reputados escritores para crianças,
com dezenas de livros escolhidos pelo Plano Na‑
cional de Leitura, nos quais a imaginação e o so‑
nho são duas componentes transversais.
A leitura, coordenada pela atriz Lúcia Maria, do
Teatro Nacional D. Maria II, estará a cargo das
atrizes Lita Pedreira e Maria Jorge e é dirigida a
famílias com crianças até aos 12 anos de idade,
com entrada livre, à semelhança dos restantes
eventos da Biblioteca da Imprensa Nacional.
A leitura de contos infantis na Biblioteca volta‑
rá a repetir-se no dia 6 de março, novamente com
coordenação de Lúcia Maria, embora não estejam
ainda definidos o texto e os participantes.

No dia 5 de junho, o ator João Grosso regressa à
Biblioteca da Imprensa Nacional, desta vez para
interpretar a Ode Marítima, de Álvaro de Campos,
um dos mais conhecidos heterónimos de Fernan‑
do Pessoa, num espetáculo igualmente conce‑
bido pelo ator e integrado no âmbito das come‑
morações dos 100 anos da publicação da revista
Orpheu.
Apresentado pela primeira vez em 1987, Ode Marítima foi um espetáculo marcante, tendo a críti‑
ca destacado a interpretação de João Grosso, que
lhe valeu a atribuição do Prémio de Melhor Jo‑
vem Ator no ano seguinte.

INCM RECEBE
VISITANTES
DO LISBOA
OPEN HOUSE
No dia 11 de outubro, os edifícios da
Casa da Moeda e da Imprensa Nacional
abriram as suas portas para acolher os
visitantes da terceira edição do Lisboa
Open House, um acontecimento que
pretende mostrar ao público os edifícios
mais emblemáticos da cidade sob o
ponto de vista cultural e arquitetónico.
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O edifício da Imprensa Nacional

E

ste ano foram recebidos mais de 250 visitantes, distribuídos pela
Casa da Moeda e pela Imprensa Nacional, que nesta edição foi in‑
cluída entre as novidades do evento.
Os participantes tiveram oportunidade de percorrer os espaços
abertos ao público, acompanhados por elementos da INCM que ga‑
rantiram a segurança e prestaram as necessárias informações, ao
longo das sete visitas guiadas que, nesse dia, tiveram lugar em cada edifício.
O Open House é uma iniciativa internacional que tem lugar em várias cida‑
des marcadas pela excelência da sua arquitetura, tais como Barcelona, Lon‑
dres, Nova Iorque, Roma ou Buenos Aires, entre outras, cabendo a organi‑
zação do evento na capital portuguesa à Trienal de Arquitectura de Lisboa.
À semelhança das edições anteriores, a seleção deste ano procurou eviden‑
ciar o que de melhor se construiu e planeou em Lisboa, num total de 70
espaços das mais variadas tipologias, contextos e épocas, que puderam ser
visitados de forma gratuita durante o fim de semana de 11 e 12 de outubro.

O edifício da Imprensa Nacional é da autoria do ar‑
quiteto Domingos Parente da Silva (1836-1901), que
projetou também o edifício dos Paços do Concelho
de Lisboa e o pórtico de entrada do Cemitério dos
Prazeres e a quem foram confiadas diversas obras
de recuperação e restauro na cidade, nomeada‑
mente nos Palácios da Ajuda e das Necessidades.
Por volta de 1895, o velho Solar dos Soares e Noro‑
nha, que havia sido adaptado para a instalação da
Impressão Régia, em 1769, mais tarde designada
Imprensa Nacional, foi considerado desajustado
às necessidades de um estabelecimento fabril em
contínuo desenvolvimento e começou a ser de‑
molido para dar lugar ao atual.
O projeto original de Domingos Parente da Silva
sofreu alterações executadas pelos engenheiros
Vítor Gomes Encarnação, Veiga da Cunha e An‑
tónio Luís Ramos, responsáveis pela direção da
edificação das diferentes alas.
A obra ficou concluída em 1913, deixando defini‑
do um conjunto que ainda hoje se mantém, es‑
truturado em quatro grandes corpos interligados
por escadas, corredores cobertos e galerias, en‑
contrando-se os dois corpos centrais, de maiores
dimensões, unidos pelo anexo erigido entre eles.
O edifício encontra-se atualmente classificado
como monumento de interesse público, através
da Portaria n.º 229/2013, de 12 de abril, na qual se
fundamenta que, «embora não represente um tes‑
temunho inovador do ponto de vista construtivo,
possui o interesse de assumir uma linguagem co‑
nivente com o poder estatal de então, evocando o
caráter oficial da Imprensa Nacional».
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EXPOSIÇÃO
O conjunto arquitetónico da Casa da Moeda
O conjunto urbano e arquitetónico da Casa da
Moeda, concebido pelo arquiteto Jorge de Almei‑
da Segurado (1898-1990), possui um valor singu‑
lar enquanto testemunho da complexa moderni‑
dade portuguesa.
O início da sua construção, em 1933, coincide com
o momento de afirmação do Estado Novo e com
a criação da «Comissão de Estética da Cidade de
Lisboa», coincidindo portanto com um momento
chave do processo de institucionalização e regu‑
lamentação do «gosto» oficial.
Trata-se portanto de uma obra de caráter repre‑
sentativo da imagem do Estado Novo (foi a pri‑
meira obra anunciada pelo Governo da Constitui‑
ção) e simultaneamente uma fábrica, sendo nesse
sentido uma obra moderna, funcional e com aspe‑
tos perfeitamente filiáveis na arquitetura interna‑
cional do seu tempo — a primeira grande indús‑
tria estatal portuguesa do século xx.
A primeira fase das obras culminou com a conclu‑
são do chamado Edifício Administrativo, em 1937,
e o Edifício das Oficinas executou-se em 1941
(com a sua entrega ao Ministério das Finanças
em 2 de agosto desse ano). Mais tarde, em 1958, é
construído o Edifício das Oficinas de Talhe Doce,
projetado por Jorge Segurado em 1955-1956.
A Casa da Moeda encontra-se atualmente clas‑
sificada como monumento de interesse público
através da portaria n.º 740-ET/2012, 2.ª série, de 31
de dezembro, que fundamenta a classificação do
edifício no seu valor estético, técnico e material
intrínseco e no «génio do respetivo criador», o ar‑
quiteto Jorge Segurado.
O diploma destaca a abordagem inovadora da
arquitetura do edifício, que se afastava do Mo‑
dernismo internacional mais ortodoxo para se
aproximar de experiências menos divulgadas no
nosso país, sublinhando que, devido ao seu cará‑
ter funcional, a Casa da Moeda não tem paralelis‑
mo tipológico em Portugal.

O DINHEIRO
NO TEMPO
DE FERNÃO
MENDES PINTO
A exposição O Dinheiro no Tempo de Fernão
Mendes Pinto, uma mostra de moedas do
acervo do Museu Numismático Português,
integrada no âmbito das Comemorações
dos 8 Séculos da Língua Portuguesa e dos
400 anos da publicação da Peregrinação,
foi inaugurada, no dia 7 de outubro, no átrio
da Casa da Moeda.
Local: Átrio da Casa da Moeda
Morada: Avenida de António José de Almeida
Horário: Segunda-feira a sexta-feira, das 9h00 às 18h00
Entrada Livre
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N

a inauguração, Rui Carp, presidente do conselho de adminis‑
tração da INCM, falou sobre a importância da exposição e das
comemorações às quais está associada, lembrando aos pre‑
sentes que «cada uma das moedas expostas tem uma história
para contar», tendo Maria José Maya, presidente da 8 Séculos
da Língua Portuguesa — Associação, agradecido o contributo
da INCM para a celebração dos 8oo anos da língua portuguesa.
A exposição vai estar patente até 29 de dezembro, apresentando ao públi‑
co 71 exemplares de moedas de ouro, prata, cobre e calaim que circularam
no tempo de Fernão Mendes Pinto, o aventureiro escritor da Peregrinação,
com o intuito de, através da numismática, contextualizar e oferecer um novo
olhar sobre o autor e a época em que viveu.
Quem visitar a exposição terá oportunidade de admirar moedas dos reina‑
dos de D. Manuel I, D. João III, D. Sebastião e D. Filipe I, tais como o «Portu‑
guês», o «Cruzado», o «Real», o «Bazaruco» ou o «Vintém», entre outras pre‑
ciosidades, contemplando um período que vai de 1510, ano do nascimento
de Fernão Mendes Pinto, a 1614, ano da publicação da Peregrinação.
Publicada postumamente, a Peregrinação é o testemunho de um homem da
sua época, um tempo marcado por uma mudança no paradigma das relações
económicas, sociais e culturais entre os povos do Ocidente e do Oriente, na‑
quilo que se poderá designar como o prelúdio da globalização.
Misto de autobiografia, roteiro de viagem e romance de aventuras, a obra fas‑
cinou a Europa seiscentista, ávida de relatos e histórias sobre povos e luga‑
res longínquos, transformando-se rapidamente num best-seller que à época
conheceu 18 versões nas principais línguas.
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OBJETOS COM HISTÓRIA
Retrato a óleo do arquiteto Jorge Segurado.
Pintura de Mário Augusto, executada em
Lisboa no ano de 1923.

O

quadro foi adquirido em 1999, à nora do arquiteto, D. Maria
Helena Balsa de Oliveira Segurado, que refere na sua carta:
«Relativamente a esta tela de Mário Augusto, muitos consi‑
deram-na um dos melhores retratos executados pelo pintor e
onde é patente a influência, nunca negada, de Columbano. Não
tendo concluído os estudos que iniciou nas escolas de Belas
Artes de Lisboa e do Porto, Mário Augusto recorreu aos maiores artistas
do seu tempo para cimentar conhecimentos, desfazer dúvidas e alimentar a
criatividade. Nessa plêiade de artistas, Jorge Segurado ocupou um lugar de
destaque; embora muito jovem era já notável o seu talento enquanto arqui‑
teto, artista plástico e historiador de arte. A longa e sólida amizade que ligou
Jorge Segurado a Mário Augusto manteve-se até à morte do pintor, ocorrida
em 1941.»
Mário Augusto dos Santos nasce em 23 de julho de 1895, em Alhadas, povoa‑
ção do concelho de Figueira da Foz, onde vem a falecer em 18 de agosto de
1941. Autodidata, apaixonado pela obra de Velásquez, torna-se professor na
Escola António Arroio com a categoria de Mestre efetivo da oficina de pin‑
tura de lisos e fundos e expõe pela primeira vez em maio de 1920, recebendo
ao longo da sua atividade medalhas e primeiros prémios pelas suas obras.
Jorge de Almeida Segurado nasce em Lisboa no dia 15 de outubro de 1898,
onde vem a falecer em 9 de novembro de 1990. Concluindo o curso de Ar‑
quitetura na Escola de Belas-Artes em 1924, a sua obra inicial foi marcada
pela herança clássica e pela Art Déco, passando progressivamente para a
simplificação modernizante que iria acompanhar a sua obra. Desenha, ao
longo dos anos 30, projetos de várias lojas e escolas em Lisboa e o edifício
da Casa da Moeda, que foi exemplo da sua obra mais modernista para a
época, surgindo como um marco arquitetónico na indústria portuguesa do
Estado Novo.
O quadro, que esteve durante os anos de 2000 a 2004 guardado no CDI/Arquivo, encontra-se atualmente exposto no salão nobre da Casa da Moeda. Procurou-se desta forma homenagear o arquiteto que planeou e projetou o edifício.
Como curiosidade, o quadro contém como assinatura somente o nome «Santos».
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EMISSÕES DE MOEDA

31 DE OUTUBRO
Ano Internacional da Agricultura Familiar
Com o intuito de sensibilizar as sociedades e as
nações sobre a importância da agricultura fami‑
liar para a segurança alimentar e para a produção
de alimentos, a ONU declarou 2014 como o Ano
Internacional da Agricultura Familiar, assinalado
pela INCM com a emissão de uma moeda corren‑
te comemorativa de 2 Euro.
A face nacional desta moeda é uma criação do es‑
cultor Helder Batista, apresentando um conjunto
de utensílios e produtos agrícolas compostos em
torno da forma esquemática de uma cerâmica que
representa uma galinha.
O limite de emissão desta moeda é de 10 000 exem‑
plares com acabamento proof, 10 000 com acaba‑
mento BNC e 500 000 com acabamento normal.

35 Anos do Serviço Nacional de Saúde

25 DE NOVEMBRO

O Serviço Nacional de Saúde foi formalmente cria‑
do há 35 anos, com a publicação da Lei n.º 56/79, de
15 de setembro, salvaguardando o direito à proteção
da saúde individual e coletiva e garantindo o aces‑
so a cuidados de saúde a todos os cidadãos, inde‑
pendentemente da sua condição socioeconómica.
Para assinalar este importante marco civilizacio‑
nal, a INCM cunhou uma moeda comemorativa
da autoria de Jorge Bilreiro, que não estava ini‑
cialmente contemplada no Plano Numismático
de 2014, com o valor facial de 2,50 Euro, numa
emissão limitada a 2000 exemplares em prata
com acabamento proof e 50 000 em cuproníquel
com acabamento normal.

Universidade de Coimbra Alta e Sofia — Série
Património Mundial
Prosseguindo a série alusiva ao património mun‑
dial classificado em Portugal, surge agora uma
moeda dedicada à Universidade de Coimbra Alta
e Sofia, classificada pela UNESCO em junho do
ano passado.
Além dos edifícios ligados à cidade universitá‑
ria, incluindo a Biblioteca Joanina, dentro da área
classificada estão ainda incluídos o Mosteiro de
Santa Cruz e a Catedral ou Sé Velha. Porém, mais
do que o inquestionável valor arquitetónico, a
classificação da UNESCO salientou sobretudo a
importância do papel da instituição na cultura e
na língua portuguesa.
A moeda, concebida pela escultora Andreia Perei‑
ra, mostra uma perspetiva estilizada do Pátio e do
Paço das Escolas no seu anverso, enquanto no re‑
verso a planta do mesmo conjunto arquitetónico
assume a forma de uma sombra sobre a qual se
desenvolvem a Alta de Coimbra e a Rua da Sofia.
A emissão está limitada a 2500 exemplares em
prata proof e 75 000 em cuproníquel com acaba‑
mento normal.
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NOVAS EDIÇÕES

JAMOR. O PALCO MAIOR
DO DESPORTO NACIONAL

ESPLENDORES DO ORIENTE.
JOIAS DE OURO DA ANTIGA GOA
SPLENDOURS OF THE ORIENT.
GOLD JEWLS OLD GOA

INCM — IPDJ — MND
O Estádio Nacional, que «ostenta atualmente a
designação de Centro Desportivo do Jamor», é
considerado um património público com grande
peso simbólico e distinto valor social, desportivo,
ambiental e cultural, e celebrou o septuagésimo
aniversário da sua existência no passado dia 10 de
junho. Visto como sendo um centro de excelência
aberto a todos os apaixonados pelo desporto, ou
seja, a todos os que gostam da expressão latina
mens sana in corpore sano, é um estádio marcado
por grandes acontecimentos desportivos nacio‑
nais. Neste sentido, esta obra representa um gran‑
de tributo à memória desportiva nacional. Trata-se
de uma coedição entre a Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, o Instituto Português do Desporto e Ju‑
ventude e o Museu Nacional do Desporto.

INCM — MNAA
Esta obra reúne um espólio que exibe duas cente‑
nas e meia de joias de origem goesa, expostas no
Museu Nacional de Arte Antiga (16 de abril a 2
de novembro). São peças originárias de depósitos
feitos no Banco Nacional Ultramarino; da consti‑
tuição; de particulares; de penhores para garantia
de financiamentos; de depósitos em resultado da
soberania do Estado português, e ainda apreen‑
sões decorrentes de atividades de contrabando
ou originárias de investigações judiciais, que se
encontravam, na sua totalidade, legitimamente à
guarda do referido Banco Nacional Ultramarino, e
que foram protegidas.

SARA & ANDRÉ DE A A Z
Sara & André
INCM — MNAC
«Exercício de Estilo» é o título da exposição indi‑
vidual da jovem dupla de artistas Sara & André,
em exibição no Museu Nacional de Arte Contem‑
porânea — Museu do Chiado, de 26 de setembro
a 30 de novembro de 2014. Publicado em simul‑
tâneo com a exposição, Sara & André de A a Z
apresenta «uma leitura crítica que em muito se
identifica com o jogo associado à sua tarefa es‑
sencial, isto é, promover uma instabilidade produ‑
tiva sobre as fronteiras e as características da sin‑
gularidade autoral no contexto das artes visuais
contemporâneas».

TEATRO NACIONAL D. MARIA II. SETE
OLHARES SOBRE O TEATRO DA NAÇÃO
Coordenação Maria João Brilhante
INCM — TNDMII
O Teatro Nacional D. Maria II foi inaugurado em
1846 «para cumprir o propósito político de civilizar
o teatro, educar o povo, e converter-se em símbo‑
lo da identidade nacional». Nas palavras de Maria
João Brilhante, coordenadora desta monogra‑
fia sobre o primeiro teatro nacional, «procura-se
oferecer um guia para entender o lugar simbólico
que ele ocupa na história do teatro em Portugal e
permite-se alargar o pensamento crítico sobre o
seu papel na sociedade lisboeta e sobre a sua rele‑
vância e o seu legado no âmbito nacional».
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ENTREVISTA

OS MAIS VENDIDOS
MOEDAS
Série anual 2014 (FDC)
Série anual 2014 (BNC)

40.º Aniversário do
25 de Abril (BNC)
40.º Aniversário do
25 de Abril (proof)

Fernando Pessoa — Série
Portugal Universal (ouro FDC)

LIVROS
Rubens, Brueghel, Lorrain.
A Paisagem Nórdica
do Museu do Prado

500 Sardinhas — 2003-2013

Poetas Populares do Fado
Tradicional
Daniel Gouveia e Francisco
Mendes

“NÃO BASTA
CARREGAR
NO BOTÃO”

TÉCNICOS DE PLANEAMENTO
GRÁFICO
A lista de produtos gráficos da INCM
é tão extensa quanto diversificada, desde
o mais simples impresso, passando
pelos livros ou pelos cartões bancários,
até ao documento de identificação mais
evoluído, que pode incorporar vários
elementos de segurança física e lógica.
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Bertina Soares
e Armindo Nogueira

A

qualidade, a segurança, a autenticidade e a fiabilidade são ca‑
racterísticas essenciais em produtos como o passaporte ele‑
trónico ou o cartão de cidadão, entre muitos outros, de forma
a garantir a confiança das relações em sociedade, que afetam
a vida de milhões de portugueses.
Além de assegurar todas as características e especificações
técnicas dos produtos, é ainda necessário dar resposta às solicitações dos
cidadãos, da Administração Pública e de várias organizações, públicas e pri‑
vadas, em tempo útil, cumprindo rigorosamente os prazos de entrega acor‑
dados com os clientes.
Para que tudo isto seja possível, é necessário programar e controlar a pro‑
dução em função dos meios humanos, técnicos e materiais existentes e das
quantidades a produzir, analisar e definir o método de produção mais ade‑
quado à execução de cada trabalho, elaborar orçamentos, acompanhar todas
as fases de fabrico e estabelecer a ligação entre a área comercial e a área da
produção, tarefas que fazem parte do trabalho dos técnicos de planeamento
da Unidade Gráfica da INCM.
Para saber um pouco mais sobre esse trabalho, fomos conversar com três
técnicos de planeamento gráfico — a Bertina Soares, o Armindo Nogueira e
o Milton Gracias — que nos deram a conhecer as suas funções e nos falaram
sobre o seu dia-a-dia na empresa.
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Matriz [M] Podem contar-nos o vosso percurso na empresa
e na profissão?
Armindo Nogueira [AN] Entrei em maio de 1992 para a Imprensa Na‑
cional. Foi através de um anúncio de jornal, que não identificava a
empresa, a pedir um preparador e controlador de trabalho. Respondi
e fui selecionado para o planeamento de modelos. Na altura, existiam
duas secções de Planeamento, havia a área do Diário da República
e a área de impressos e formulários. Não fui logo programar, andei
algum tempo em formação com os colegas, só depois passei para os
modelos em folha e livros. Mais tarde, houve um colega que saiu e eu
passei para os formulários. Estive no edifício da Imprensa Nacional
até 2011, portanto, estou na Casa da Moeda há três anos.
Milton Gracias [MG] Entrei em 1998, também foi por resposta a um
anúncio de jornal. Na altura, não éramos técnicos de planeamen‑
to, entrávamos com uma função definida. Havia preparador de tra‑
balho, orçamentista, programador de produção, etc. Precisavam de
um orçamentista, porque a pessoa que fazia orçamentação estava
em vias de se reformar. Portanto, eu entrei como orçamentista para
a secção de Planeamento e, pouco tempo depois, a coisa tornou-se
mais abrangente. Comecei por fazer orçamentos, mas depois passei
a fazer o resto do trabalho de planeamento. Acabamos por fazer um
pouco de tudo, desde o planeamento propriamente dito, passando
pela programação, fazemos controlo de produção, orçamentação e
análise das ordens de produção com base na liquidação feita pela
Direção Financeira. Atualmente fazemos tudo.
Bertina Soares [BS] Estou na empresa desde julho de 1992. Antes
trabalhava nos serviços administrativos de uma escola e, como es‑
tava numa situação de contrato a prazo, quando soube que estavam
abertas inscrições para a INCM concorri. Entrei para a Escolha de
Valores Gráficos, uma secção onde havia muito trabalho e que esta‑
va a precisar de gente. Estive aí sensivelmente um ano, entretanto,
perguntaram-me se queria ir para o Controlo de Produtos Gráficos,
onde fiquei até 1999, quando então passei para o Planeamento.
[M] Tiveram algum tipo de formação?
[MG] A formação é toda feita on job, com o apoio dos colegas.
[BS] A única formação que tive foi em Excel, pois não podia ir para o
Planeamento sem melhorar os meus conhecimentos de informática
que, na altura, eram muito rudimentares.
[AN] Mas nunca tivemos formação em artes gráficas. Só muitos anos
depois é que se começou a fazer formação específica, sobre tintas e
sobre papel.
[MG] As formações estiveram algum tempo paradas, mas fizeram-se
algumas, até mesmo nas próprias áreas produtivas.
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[M] Que conhecimentos são necessários para exercer
as vossas funções?
[AN] Acima de tudo, conhecimentos de artes gráficas, conheci‑
mentos sobre papel, tintas, sobre as máquinas, isso é fundamental.
Quando uma pessoa está a programar, tem que conhecer todo o cir‑
cuito do produto, as máquinas por onde o trabalho passa, formatos
e limitações das máquinas.
[MG] E não é só isso. A empresa tem uma particularidade: fazemos
vários tipos de produtos e produtos muito diferentes entre si. Al‑
guns não têm nada a ver com os outros. Temos a gráfica tradicional
em papel, em contínuo ou em folha, mas também temos, por exem‑
plo, os cartões poliméricos, que são uma coisa quase à parte, com al‑
gumas similaridades na impressão, mas com um processo produtivo
diferente. Temos também os hologramas, que têm equipamentos e
processos totalmente diferentes e que somos obrigados a conhecer.
Além disso, temos que ter conhecimentos de informática, ao nível
do Office, e bastantes conhecimentos de SAP, às vezes até mais do
que seria a nossa obrigação, pois não nos limitamos ao trabalho de
planeamento propriamente dito. Por vezes, temos que andar atrás
de materiais, ver quando é que estão disponíveis, mesmo depois de
toda a programação e planeamento de produção já estar feito.
[AN] Muitas vezes, solicitam-nos ajuda para lidar com o trabalho em SAP.
[MG] Quando o SAP foi implementado, havia muito trabalho de produ‑
ção que era feito por nós, nomeadamente movimentação de materiais.
[AN] Temos que fazer a ponte entre a parte comercial e a produção,
temos que auxiliar uns e outros. Por exemplo, ao nível da orçamen‑
tação, é necessário identificar todas as características técnicas do
produto e nem sempre isso acontece, havendo depois um desencon‑
tro de informação.
[MG] Quando aparecem produtos novos, muitas vezes, os colegas da
área comercial vêm ter connosco para saber se é possível executar
o trabalho.
[BS] Por vezes é necessário saber junto da produção se a execução
de um trabalho com determinadas características é viável ou não.
[MG] Quando é necessário saber se conseguimos fazer algo com al‑
gum tipo de complexidade dentro de um determinado prazo e, mes‑
mo ao nível da execução, saber se temos ou não capacidade para tal,
se temos equipamento para isso ou se valerá a pena investir, junta‑
mo-nos com os colegas da comercial e, eventualmente, da produção
e falamos todos.
[M] O que é que é necessário para ser um bom técnico de
planeamento?
[MG] Muita paciência.
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Milton Gracias

[BS] Acima de tudo, paciência.
[MG] A pessoa tem que ter uma mente aberta.
[AN] Tem que saber falar, ouvir e evitar entrar em conflitos que não
levam a lado nenhum. Ser humilde, assumir quando não se tem co‑
nhecimentos suficientes, e pedir ajuda aos outros colegas.
[BS] Sobretudo aos colegas da produção.
[MG] Lidamos com muita gente, com muitos feitios, e às vezes isso é
complicado, há alguma incompreensão.
[AN] Há muito a ideia errada de que as pessoas no planeamento
pouco ou nada fazem e que somos nós que decidimos fazer este ou
aquele trabalho.
[M] Quais são as maiores dificuldades com que se deparam
no vosso dia-a-dia?
[BS] Há dias em que o nosso trabalho é muito stressante, quando há mui‑
tos orçamentos ou quando surgem muitos trabalhos em simultâneo.
[AN] Quando surgem picos de trabalho, existe a preocupação em sa‑
ber se o mesmo vai ser entregue dentro do prazo ou não. Por exem‑
plo, se temos um prazo para entregar um cartão e surge uma avaria
na máquina, temos que ser informados atempadamente para poder
comunicar com a comercial, a informar o que se está a passar.
[BS] Muitas vezes culpam o Planeamento, que deveria ter informado
mais cedo, mas o que acontece, muitas vezes, é que nós também não
somos informados, não temos noção de que esta ou aquela máquina
está parada há dois dias por avaria. Há alguns problemas de comunica‑
ção e, por vezes, achamos que o trabalho já está na sua fase final e não
está, porque ninguém informou o Planeamento.
[MG] Uma delas é a dificuldade de comunicação com a comercial e
com a produção. Por vezes surgem pequenas falhas de comunicação.
[BS] Isso também tem a ver com as pessoas que estão à frente de
determinadas secções. Há secções em que as coisas correm muito
bem, sabemos sempre a tempo se surge algum problema, mas há
outras em que isso não acontece.
[AN] Temos que falar e comunicar uns com os outros.
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[MG] A parte do controlo de produção vai um bocadinho além daqui‑
lo que devíamos fazer. Se há um problema ele tem que ser reportado
imediatamente. Não deveríamos ser nós a andar atrás disso, porque
temos mais coisas para fazer. Nós planeamos e programamos o tra‑
balho para entregar naquele dia, sabemos que há disponibilidade
para aquele dia, por isso, quando surge um problema, uma avaria,
isso tem que ser reportado em tempo útil para não comprometer o
prazo de entrega do trabalho.
[BS] Além disso, não temos apenas um trabalho, temos vários em
simultâneo e em várias fases de produção e de acabamento.
[MG] As pessoas esquecem-se que no Planeamento temos que
programar para 12 secções produtivas. Temos que saber o que
se faz nessas secções, as máquinas que lá estão. Temos de saber
em que equipamentos é que os trabalhos irão passar, como serão
feitos, temos que nos preocupar com os materiais. Nós temos
mais de 500 produtos diferentes. Obviamente, alguns são simi‑
lares, mas cada um deles tem um código de produto diferente,
cada um desses trabalhos tem uma lista técnica de materiais e
um roteiro diferente.
[AN] E há também a ideia de que um técnico de planeamento se forma
numa semana ou em duas. Mas não, demora meses ou anos, porque
todos os dias estamos a aprender. Eu não posso passar um trabalho a
um colega que começou há pouco tempo e exigir-lhe tanto ou mais do
que é exigido a um colega que faz o trabalho há anos. Isso dá sempre
origem a falhas que se refletem em todo o processo de trabalho.
[MG] Temos um ótimo ambiente de trabalho, trabalhamos muito em
equipa e ajudamo-nos uns aos outros. Trabalhamos com todos os pro‑
dutos. Vamos rodando, podemos estar um tempo com os cartões ou
formulário e depois passar para o livro ou para outro tipo de trabalho,
assim todos adquirem os mesmos conhecimentos e competências.
[M] Mas têm algum tipo de trabalho que gostem mais de fazer
ou acompanhar?
[AN] Gosto mais de trabalhos folha a folha, assim como trabalhos
na área de formulários ou do livro, por exemplo. Gosto de fazer
orçamentação.
[MG] O que acho mais interessante é quando surgem trabalhos novos,
de criar de raiz um trabalho, com novas características e diferentes
especificações técnicas.
[BS] Isso é muito gratificante quando chega ao fim e vemos o resultado.
[M] Já se depararam com algum desafio ou algum trabalho
particularmente difícil?
[AN] Os Censos, porque exigem uns prazos muito rigorosos e exigem
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um grande planeamento, porque são feitos aos milhões e temos que
andar, quase ao minuto, a saber o que se está a fazer, o que é que está
a ser entregue, não só devido aos prazos, mas também pela complexi‑
dade do trabalho, que envolve a produção de questionários, cartazes,
autocolantes, registos para os indivíduos que os executam, entre ou‑
tros elementos. É um trabalho que envolve muita coisa.
[BS] Tivemos um cartão bancário há uns cinco ou seis anos, que
utilizava materiais novos e que nunca anteriormente tinha sido pro‑
duzido, com PVC transparente na frente e no verso e que obrigava
à utilização de máscaras. Houve imensos problemas, mas o certo é
que, apesar das dificuldades, correu bem, o que resultou num pro‑
duto final bem conseguido. Existe um bocadinho da INCM naquele
cartão, porque foi o primeiro do género a ser produzido. Os cartões
que ninguém quer fazer lá fora, porque são muito difíceis ou dão
muito trabalho, normalmente somos nós que os fazemos.
[MG] Produzimos outro cartão que envolve vernizes especiais que
simulam efeito de areia, com características técnicas muito especí‑
ficas. Esse trabalho é sempre feito pela INCM, mais ninguém o faz.
[BS] São só cerca de 500 cartões, penso que não será por falta de
capacidade que os outros não os fazem, talvez seja por não conhe‑
cerem ou não dominarem as técnicas. Realmente são uns cartões
bonitos, bem conseguidos, mas têm alguma complexidade.
[M] Sentem que o vosso trabalho é reconhecido?
[BS] Acho que não.
[MG] Não, provavelmente por falta de conhecimento. Há quem che‑
gue a pensar que nós abrimos ordens de trabalho carregando apenas
num botão, porque acham que o SAP é fantástico e faz tudo sozinho.
Não é só carregar no botão.
[BS] Antes de carregar no botão, temos que tratar de tudo o resto e, mes‑
mo depois de carregar, temos que continuar a acompanhar o trabalho.
[AN] Isto não é nenhuma linha de montagem, como muitos julgam
ser. Nós temos os tais 500 ou 600 trabalhos diferentes e esses traba‑
lhos não são sempre iguais, vão mudando. Eu não sei se será apenas
falta de informação ou se não será mais fácil culparem-nos quando
alguma coisa corre mal ou há algum atraso, afinal somos nós que
damos a cara.
[M] Que perspetivas têm quanto ao vosso futuro profissional,
imaginam-se a fazer o mesmo daqui a uns anos?
[BS] Neste momento sim.
[MG] Neste momento, não me vejo a fazer outra coisa dentro da empresa.
[AN] Não sei, posso sair para outra área comercial, por exemplo para
uma loja, pois já trabalhei no atendimento ao público e também gostei.
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ARTE DE QUEM TRABALHA

PAIXÃO
PELO
DESENHO

Carlos Monteiro é nosso colega desde abril
de 1999 e trabalha atualmente como técnico
de holografia na secção de Elementos
Óticos de Segurança da Unidade Gráfica.

Carlos Monteiro
Técnico de holografia

A

lém da atividade profissional que desenvolve na INCM, Carlos
possui um «lado artístico» e dedica-se a ele sempre que pode,
conforme nos revelou com alguma modéstia: «desenho desde
que me lembro, não acho que tenha nascido com o dom do de‑
senho mas sim com o gosto de desenhar e, para isso, tive que
praticar muito.»
Foi esse gosto pelo desenho que o levou a frequentar o curso de Arquite‑
tura e, mais tarde, o curso de Design Gráfico, embora não tenha chegado a
completar nenhum dos dois devido às dificuldades em conciliar a vida pro‑
fissional e a vida familiar com os estudos, salientando que utiliza nos seus
desenhos e pinturas tudo o que aprendeu.
Entre os seus trabalhos, é possível encontrar de tudo um pouco, desde de‑
senhos para tatuagens, retratos, ilustrações, telas, dois cenários, um para um
espetáculo de ballet e outro para uma peça do Grupo de Teatro da Rosa, de‑
senhos para ténis, t-shirts, e até desenhos para lápides. «Normalmente utilizo
tinta acrílica, mas vale tudo, spray, lápis de cor, canetas de feltro, aguarela, car‑
vão, só ainda não experimentei tinta de óleo», diz-nos este nosso colega.
Até agora, Carlos realizou apenas uma única exposição, que teve lugar numa
discoteca de Lisboa, mas sublinha: «nunca ganhei dinheiro com o que faço,
nem sei avaliar o meu trabalho, dá-me muito mais prazer ver a reação das pes‑
soas quando entrego algo que me pedem e gostam daquilo que veem.»
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CORREIO DO LEITOR
Queremos que os leitores
do Matriz sejam parte ativa
do seu projeto editorial e
nos enviem as suas opiniões,
sugestões e críticas para
publicação neste espaço.
Apenas serão publicados textos (até 300 palavras)
devidamente assinados pelos seus autores, não
sendo admitidos conteúdos ofensivos, difamató‑
rios ou que de alguma forma diminuam os direi‑
tos, liberdades e garantias consagrados na lei. O
Matriz pertence a todos, por isso participe e envie
a sua opinião para matriz@incm.pt.

RECURSOS HUMANOS

COM TODAS AS LETRAS
Antigamente as pessoas faziam questão de cum‑
primentar e agradecer com todas as letras.
Hoje em dia, não sei se por andarmos tão preo‑
cupados com as poupanças, economizamos tam‑
bém no alfabeto. Escrevemos «cumps.» e «obg.»,
desejamos «bom fds.» e mandamos «abç.» e «bjs.»,
abreviando no trato e na simpatia.
Porém, franzimos o sobrolho e olhamos incrédulos
para os adolescentes que, agarrados aos smartphones,
tablets e outros gadgets eletrónicos, escrevem coisas
como «LOL», «MSM», «ROTFL», «BFF» ou «WTF».
Ao mesmo tempo, preocupados com as questões
da «igualdade de género» e da «escrita inclusiva»,
esbanjamos letras, a torto e a direito, ao escrever
«dos(das)», «os(as) trabalhadores(as)», «os(as) por‑
tugueses(as)», «os(as) técnicos(as)» ou então «a
reunião de pais e mães» em vez de apenas «a reu‑
nião de pais» ou ainda «as pessoas que requerem»
em vez de «os requerentes».
Quando digo o «Homem Moderno» ou o «Homem
Renascentista», estou a referir-me, obviamente e
em bom português, à Humanidade, ao ser humano,
e não ao género masculino. Não estou a ofender as
Mulheres. E ninguém tem dúvidas sobre isso por‑
que partilhamos todos os mesmos códigos, a mes‑
ma língua e as mesmas referências culturais.
O sentido das palavras não está à sua superfície,
não reside na aparência. Esse sentido está dentro
de cada um de nós e manifesta-se quando revela‑
mos as nossas verdadeiras intenções e somos ge‑
nuínos naquilo que dizemos ou escrevemos.
O politicamente correto não é sinónimo de cor‑
dialidade, consideração ou respeito pelos outros.
No entanto, se queremos poupar nas palavras (há
até quem as ache preciosas) devemos começar
por empregá-las com bom senso.
Como não quero suscitar desconfianças ou ser mal
interpretado, faço questão de escrever «obrigado»
e «abraço» com todas as letras. Caso contrário, é
melhor não dizer nada. — Luís Ferreira, DMK
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DISPENSA NO SEGUNDO PERÍODO
DE TRABALHO NO DIA DO ANIVERSÁRIO
DO COLABORADOR

ALMOÇO OFERECIDO PELO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO AOS APOSENTADOS
Dada a importância que reveste o momento de dei‑
xar a INCM, mediante a passagem à aposentação
ou à reforma, vai passar a assinalar-se a saída des‑
ses colaboradores com a realização de um almoço
de confraternização entre o conselho de adminis‑
tração e aqueles que saíram no trimestre anterior.
No dia 22 de setembro, teve lugar o primeiro al‑
moço com a presença de quatro aposentados, a
quem o conselho ofereceu um presente constituí‑
do por produtos da empresa.

Desde janeiro transato que a INCM passou a con‑
ceder dispensa aos colaboradores, durante o se‑
gundo período de trabalho, no dia de aniversário
do filho ou filha, até que estes perfaçam 18 anos,
inclusive.
Na sequência desta decisão, entendeu a adminis‑
tração desenvolver esta boa prática, valorizando o
tratamento equitativo de todos os colaboradores,
mesmo daqueles que não têm filhos, bem como
dos que possuem descendentes com idade supe‑
rior a 18 anos.
Nessa linha, decidiu conceder também dispensa,
a partir de janeiro de 2015, no segundo período
de trabalho, ao colaborador no dia do seu próprio
aniversário, tratando-se de expandir a regalia já
consagrada na empresa, relativa à concessão de
dispensa dos colaboradores, durante o mesmo pe‑
ríodo, no dia de aniversário dos seus filhos.
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FORMAÇÃO
Está em fase final de execução o Plano de Forma‑
ção para 2014 (PF 2014) com diversos projetos for‑
mativos a serem neste momento levados a cabo.
Das áreas em foco, e com cursos em desenvolvi‑
mento, destacamos na área comportamental as
formações de Comunicação, Gestão do Tempo,
Gestão Emocional, Trabalho em Equipa e Técni‑
cas de Concentração. Vão ter início em breve ações
de Liderança, Técnicas de Apresentação, Secretaria‑
do, Condução de Reuniões e Acordo Ortográfico.
Na área das tecnologias de informação o curso
de segurança da informação, ministrado em for‑
mato à distância (e learning) está a chegar ao
resto da empresa.
Continua a execução de projetos na área finan‑
ceira, com destaque para a recente realização de
formações de Análise de Custos e Rentabilida‑
des na INCM.
De assinalar, ainda, as ações de Planeamento de
Produção Gráfica, ministradas pelo colega da
UGF Rui Patrício.
A formação de Inglês, onde estão inscritos um
número elevado de colaboradores, foi desenhada
para responder a uma necessidade identificada
há já alguns anos por diversas áreas da empresa,
tendo sido finalmente possível avançar com este
importante projeto.
Para consultar todas as novidades de formação
consulte na intranet o link http://intranet/desen‑
volvimento/Paginas/Formacao.aspx.
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NOVAS REGRAS DE COMPARTICIPAÇÃO
DE PRÓTESES OCULARES PARA OS
BENEFICIÁRIOS ATÉ AOS 18 ANOS
Atendendo a que a Direção-Geral da Saúde emi‑
tiu uma orientação em matéria de avaliação e
desenvolvimento das crianças e adolescentes, a
qual alargou a idade pediátrica até aos 18 anos
de idade e de que as armações têm que adaptar-se perfeitamente ao rosto, ainda em crescimento,
o conselho de administração, mediante propos‑
ta da Comissão Executiva dos Serviços Sociais,
autorizou que, para os beneficiários com idades
compreendidas entre os 13 e os 18, anos inclusive,
o período de carência entre aquisições passe a ser
de um ano ao invés dos dois anos em vigor.
Concomitantemente, foi também alargado o pe‑
ríodo de validade das declarações médicas ou do
optometrista para aquisição de lentes de contac‑
to, de seis meses para um ano, ainda que as lentes
sejam adquiridas em atos separados, sendo esta
regra aplicável a todos os beneficiários, indepen‑
dentemente da idade.
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KIT BEBÉ INCM
Teve lugar no dia 17 de outubro a primeira entre‑
ga do KIT BEBÉ INCM, iniciativa que pretende
presentear todas/os as/os colaboradoras/es na‑
quele que é um momento especial: o nascimento
de um filho.
Nesta cerimónia, assinalaram-se os nascimentos
ocorridos desde o início do ano, tendo o conselho
de administração oferecido, a 11 colaboradores, 6
dos quais acompanhados pelos novos membros
da família INCM, o recém-criado KIT BEBÉ, com‑
posto por produtos destinados à 1.a infância e pela
Série Anual 2014 - Bebé.

VERÃO 2014
Como já vem sendo hábito, julho e agosto tradu‑
zem-se nos meses em que a presença dos filhos
dos colaboradores na empresa se faz notar pelas
cores, sorrisos e agitação, próprios das idades dos
participantes no programa OTL/praia.
Este ano, do programa realizado, destacam-se as
visitas aos jornais Diário de Notícias e Correio da
Manhã, os quais registaram as visitas do Programa
de Ocupação de Tempos Livres nos seus diários.
As atividades OTL/verão têm como premissa
base a conciliação entre a vida familiar e profis‑
sional, significando efetivamente uma mais-valia
para todos os participantes, que este ano no côm‑
puto dos três programas desenvolvidos (OTL/
praia Lisboa, OTL/Porto, através da comparti‑
cipação na inscrição em programas em regime
aberto, que se realizou pela primeira vez, e OTL/
Cartaxo) se fizeram representar num total de
140 crianças/jovens.
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VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE SAZONAL
Decorreu no mês de outubro a campanha de va‑
cinação contra a gripe sazonal, voluntária e gra‑
tuita, dirigida a todos os colaboradores da INCM.
Na CM foram inoculados 100 colaboradores, na
IN 35 e no Porto e em Gondomar 27, num total de
162 vacinas.
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A INCM ASSOCIA-SE AO GRACE — GRUPO DE
REFLEXÃO PARA A CIDADANIA EMPRESARIAL
A INCM é reconhecida como uma empresa aten‑
ta aos impactes da sua atividade internamente e
na sociedade envolvente.
À semelhança de outras organizações, compro‑
metidas com as suas partes interessadas, preten‑
de levar a efeito um conjunto de ações, nomeada‑
mente de voluntariado empresarial.
Assim, tendo em vista delinear essas ações, bem
como participar num conjunto mais alargado de
iniciativas, no âmbito da Responsabilidade Social,
em setembro transato passou a integrar o GRACE
como membro associado.
A parceria encontra-se plenamente em vigor,
estando já dois elementos da DRH a frequentar
o seminário destinado a formar novos líderes
para a cidadania empresarial, composto por qua‑
tro workshops com os seguintes temas: «Liderar
para Servir», «A Economia da Partilha», «Em‑
preendorismo e Inovação» e «Os Desafios da
Sustentabilidade».

PROLE
Estão de parabéns os nossos colegas pelos nasci‑
mentos de dez lindas crianças:
Vanda Cristina Quaresma Oca (UGF)
Patrícia Carla Santos Pires (QEL)
Paulo Sérgio Dias Alves (DFG)
Cláudia Elisabete Pereira Vivas (UPB)
Sofia Alexandra Santos Pires (DSI)
Bruno Antunes Maia Vidal (UPB)
Rui Filipe Rodrigues Santos (UGF)
Pedro Miguel Marques Félix (UGF)
Haiti Vieira Rodrigues Barros (UGF)
Miguel Simões Guerreiro Palma (DSI)
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APOSENTAÇÃO
António Policarpo
Delgado Nunes (UMD)
Iniciou o seu percurso
na empresa em
novembro de 1975 e
terminou em julho de
2014.

Maria Fernanda
Dores Gonçalves
Martins Galinha (DSI)
Iniciou o seu percurso
na empresa em
dezembro de 1973 e
terminou em agosto
de 2014.
Maria Rosa Teixeira
Almeida Silva (DRH)
Iniciou o seu percurso
na empresa em julho
de 1979 e terminou em
agosto de 2014.

Amélia Maria da Cruz
Pinto Antero Mendes
(CA)
Iniciou o seu percurso
na empresa em
novembro de 1979 e
terminou em setembro
de 2014.
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GRUPO DESPORTIVO

SECÇÃO DE ATLETISMO

SECÇÕES DE FUTEBOL DE 7 E 11

SECÇÃO DE CICLISMO

SECÇÃO DE TÉNIS DE MESA

A Secção de Atletismo do GDCTINCM é consti‑
tuída por 31 atletas (7 atletas femininas e 24 mas‑
culinos). Contamos com 3 elementos a representar
o GDCTINCM na cidade do Porto e 28 em Lisboa.
A equipa participa regularmente em provas de es‑
trada e de trail e as distâncias das provas variam
entre os 5 km e 42 km. A nível coletivo, a equipa já
ficou em 2º lugar na corrida do Lumiar e 3.o lugar
na corrida da Água. A nível particular, os nossos
atletas Armandina Torres e Paulo Alves têm obti‑
do registos de elevado interesse desportivo, com
posições de pódio em várias provas.
Em Lisboa poderão assistir e apoiar os nossos
atletas na Corrida G. P. Natal (14 de dezembro) e,
para acabar bem o ano, nas «S. Silvestres» onde o
Grupo vai participar, nomeadamente nas provas
de Lisboa, Olivais e Amadora, que se realizam nos
dias 28, 30 e 31 respetivamente.

A Secção de Futebol do GDCTINCM encontra-se
neste momento a disputar a Liga Empresarial de
Futebol de 7. Os seus adversários são a Vacacion
Club, a Artfactu, a Break Print e a PVW.
Também a equipa de Futebol de 11 já se encontra
em competição, disputando o Torneio da Sideli‑
ne. As equipas da Carris, Desportivo de Leião,
Novo Banco, Santander, Ferroviários, Botafogo,
MG Futebol e Biqueiras d’Aço são os adversários.

A Secção de Ciclismo conta neste momento com
18 atletas, sendo a Sandra Costa, do DSI, a única
representante feminina. Única, mas capaz de dis‑
cutir o pódio como o prova o seu 2.º lugar na pro‑
va de resistência de 3 horas do 2.º Open de BTT
da Amadora, disputada no dia 12 de outubro.
O grupo treina regularmente aos fins de semana,
sendo que alguns dos praticantes optam pela bi‑
cicleta nas suas deslocações diárias para o local
de trabalho. No passado dia 22 de setembro, o
GDCTINCM voltou a aderir à iniciativa «Bike to
Work Day», inserida na Semana Europeia da Mo‑
bilidade. Este ano, condicionada pelas más con‑
dições atmosféricas, não se verificou uma adesão
significativa, que se costuma cifrar na casa da
dúzia de participações.
Até ao fim do ano, a secção conta disputar mais
uma ou duas provas, a serem selecionadas entre
as muitas dezenas de propostas existentes.

Depois do sucesso obtido em 2013 com a orga‑
nização do 1.º Torneio de Ténis de Mesa, este
ano, no dia 15 de novembro, realizou-se mais um
torneio, que teve lugar nas instalações do Inatel,
no Campo 1.º de Maio. O 1.º lugar foi conquista‑
do pelo Rui Correia, que derrotou Carlos Lopes
na final.
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BREVES
SECÇÃO DE FOTOGRAFIA

GRUPO DE TEATRO
Depois da dupla participação nas atividades OTL
2014, com a peça Os Traquinas, o bom humor
está de volta: o Grupo de Teatro da Rosa está nes‑
te momento a ensaiar uma nova peça intitulada
Só o Pai Natal é Que Não Muda e que conta apre‑
sentar até final do ano. O espaço da Rua da Rosa
é o local de eleição para os ensaios. Não vamos
revelar a surpresa!
Desde que foi fundado, em 2012, o Teatro da Rosa
conta já muitas representações e os convites
para participação em Festivais de Teatro na re‑
gião de Lisboa e para coletividades têm surgido
regularmente.
A Carla Caseiro, a Alexandra Campos, a Sónia
Correia, o João Caseiro e a Filipa Lopes fazem
parte do atual elenco e a participação dos co‑
legas que desejem juntar-se a eles será sempre
bem-vinda.

A Secção de Fotografia foi uma das mais dinâmi‑
cas em 2014. Realizou-se uma mostra de trabalhos
de Hélio Silva, nas instalações do GD na Casa da
Moeda, com significativo sucesso. Também o 1.º
Curso de Fotografia Digital obteve uma grande
adesão, com a participação de 20 formandos, sob
a orientação de Fernando Curado Matos. Reali‑
zaram-se aulas teóricas e duas sessões práticas
na zona do Parque das Nações e, ainda este ano,
será promovida a exposição das fotos realizadas
durante esta formação.
As fotos para o concurso anual de fotografia já
foram entretanto avaliadas pelo júri, que se reu‑
niu no dia 27 de outubro, e já foram colocadas
on-line para os sócios poderem votar naquela
que considerem a melhor fotografia. As imagens
vencedoras serão divulgadas brevemente.

LISBOA ACOLHE REUNIÕES DO COMITÉ
PERMANENTE DA CONVENÇÃO DOS METAIS
PRECIOSOS E DA ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DAS CONTRASTARIAS
A 75.ª reunião do Comité Permanente da Conven‑
ção dos Metais Preciosos teve lugar em Lisboa, no
Hotel Tivoli Oriente, no dia 22 de setembro, tendo
contado com a participação de representantes de
26 países, com Portugal a ser representado pela
INCM, através da sua Unidade de Contrastarias.
A Convenção dos Metais Preciosos é um tratado
internacional sobre o comércio transfronteiriço
de artefactos de metais preciosos, aberto a qual‑
quer Estado que faça parte das Nações Unidas e
que tenha condições para o ensaio e marcação in‑
dependente de artefactos de metais preciosos.

Neste momento são membros efetivos da Con‑
venção 19 países (Áustria, Chipre, República Che‑
ca, Dinamarca, Finlândia, Hungria, Irlanda, Israel,
Letónia, Lituânia, Holanda, Noruega, Polónia, Por‑
tugal, Eslováquia, Eslovénia, Suécia, Suíça e Reino
Unido) e estão em processo de adesão a Croácia, a
Itália, a Sérvia, o Sri Lanka e a Ucrânia.
No dia 23, no mesmo local, realizou-se a 14.ª reu‑
nião da Associação Internacional das Contrasta‑
rias, na qual se encontram representadas contras‑
tarias de 26 países, entre elas as Contrastarias da
INCM de Lisboa e do Porto, uma ocasião aprovei‑
tada para trocar experiências, dar a conhecer en‑
saios laboratoriais comparativos e apresentar as‑
suntos técnicos de interesse geral.
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ESCULTORES PORTUGUESES
GANHAM PRÉMIOS INTERNACIONAIS
DE MEDALHÍSTICA

APRESENTAÇÃO DO DICIONÁRIO
DE HISTÓRIA EMPRESARIAL
PORTUGUESA SÉCULOS XIX E XX
Os livros Dicionário de História Empresarial Portuguesa Séculos XIX e XX Volume I — Instituições
Bancárias e Volume II — Seguradoras, com coor‑
denação de Miguel Figueira de Faria e José Ama‑
do Mendes, editados pela INCM em parceria com
a Universidade Autónoma de Lisboa, foram apre‑
sentados na Biblioteca da Imprensa Nacional no
dia 2 de outubro.
As obras foram apresentadas pelos seus coordena‑
dores e por Nicolau Santos, diretor-adjunto do sema‑
nário Expresso, e Rui Carp, presidente do conselho
de administração da INCM, tendo contado ainda
com as intervenções de Fernando Faria de Olivei‑
ra, presidente da Associação Portuguesa de Bancos,
e de Pedro Seixas Vales, presidente da Associação
Portuguesa de Seguradores.

Os escultores João Duarte e José Teixeira, auto‑
res de várias moedas e medalhas da INCM, con‑
quistaram, respetivamente, o segundo e o terceiro
prémio no concurso internacional de medalha con‑
temporânea «Ophthalmology & Related Themes»
(Oftalmologia e Temas Relacionados), promovido
pela Medialia... Rack and Hamper Gallery, de Nova
Iorque, EUA.
Estiveram em competição 31 artistas oriundos
de 15 países, que foram convidados pela direto‑
ra da galeria nova-iorquina, Mashiko Nagashima,
tendo o júri do concurso, composto por membros
de associações numismáticas e especialistas em
medalhística, atribuído o primeiro lugar a Tamas
Soltra, da Hungria.
Do concurso resultaram 50 peças de arte que po‑
dem ser vistas na exposição intitulada «Interna‑
tional Contemporary Medalists On Ophthalmolo‑
gy & Related Themes», com curadoria de Mashiko
Nagashima, que foi inaugurada no dia 20 de se‑
tembro e que irá estar patente na galeria até 31 de
julho de 2015.
O escultor João Duarte foi também distinguido
com a MSSS Medal of Honor Medallist Honoris
Causa durante o FIDEM XXXIII International Art
Medal World Congress 2014, que teve lugar em
Sofia, na Bulgária, entre os dias 2 e 6 de setembro.
A distinção foi conferida pelo Medallic Sculptu‑
re Studio da National Academy of Art Sofia, re‑
presentada pelo Professor Bogomil Nikolov, pe‑
los méritos especiais no campo da medalhística
e como prova de reconhecimento do trabalho de
excelência do escultor João Duarte.
Outro distinguido durante o Congresso FIDEM
2014 foi o escultor Hugo Maciel, também ele au‑
tor de diversos trabalhos produzidos pela INCM,
que recebeu o prémio de jovem medalhista com
menos de 30 anos.

INCM LAMENTA O DESAPARECIMENTO
DO ARTISTA PLÁSTICO ESPIGA PINTO
A INCM lamenta o desaparecimento do artista
plástico Espiga Pinto, autor de várias moedas pro‑
duzidas pela INCM, que faleceu no dia 1 de ou‑
tubro, aos 74 anos, na cidade do Porto, deixando
mais pobre o universo da arte portuguesa.
Natural de Vila Viçosa, José Espiga Pinto realizou
mais de 80 exposições individuais e inúmeras ex‑
posições coletivas ao longo do seu percurso artísti‑
co, preenchido com trabalhos nas áreas da pintura,
do desenho, da escultura e da medalhística.
O seu trabalho mereceu vários galardões, desig‑
nadamente o Prémio da Bienal de São Paulo, em
1973, e está representado em coleções nacionais
e estrangeiras, públicas e privadas, nomeadamen‑
te no Centro de Arte Moderna José de Azeredo
Perdigão, da Fundação Calouste Gulbenkian, no
Museu do Desporto e no Museu Nacional de Arte
Contemporânea — Museu do Chiado.
Entre os trabalhos realizados para a INCM, des‑
tacam-se a moeda «Ano Internacional dos Ocea‑
nos», galardoada com o Prémio Coty – Melhor
Moeda Comemorativa do Ano, atribuído pela
World Coin News em 2000, a moeda «A Passarola
— Série Europa», em 2007, a moeda «Camões —
Série Portugal Universal», em 2010, e a moeda
«Encontro de dois Mundos — Série Ibero-Ameri‑
cana», em 2013, ou a «Medalha Comemorativa do
Centenário de José Marinho», em 2004.
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FEIRA DO LIVRO DO PORTO
A INCM participou na Feira do Livro do Porto,
que se realizou de 5 a 21 de setembro, nos jardins
do Palácio de Cristal.
Organizada pela Câmara Municipal do Porto, atra‑
vés do pelouro da cultura e da Porto Lazer, com o
apoio da Biblioteca Almeida Garrett, a Feira teve
como principal objetivo a promoção da leitura,
tendo sido animada por diversas iniciativas, tais
como debates, leituras, concertos e exposições.
As novidades editoriais da INCM, assim como
uma grande seleção de obras a preços promocio‑
nais, estiveram à disposição dos visitantes nos
dois stands ocupados pela empresa naquele cer‑
tame, onde o livro foi o grande protagonista.
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INCM PARTICIPA NA 11.ª
EDIÇÃO DO FÓRUM EUROPEU
DE JORNAIS OFICIAIS

MOEDA ALUSIVA AOS JUGOS
APRESENTADA NO MUSEU
NACIONAL DE ETNOLOGIA
A segunda moeda da série Etnografia Portugue‑
sa, alusiva aos «Jugos», também conhecidos por
«cangas», foi apresentada oficialmente no Museu
Nacional de Etnologia no dia 26 de setembro.
A apresentação esteve a cargo de Joaquim Pais de
Brito, diretor do Museu Nacional de Etnologia, e de
Rodrigo Lucena, vogal do conselho de administra‑
ção da INCM, que realçaram a importância do nos‑
so património etnográfico e da sua preservação.
Desenhada pela escultora Baiba Šime, esta moeda
retrata os «Jugos», peças de madeira profusamen‑
te rendilhadas do noroeste do País que eram em‑
pregues nos trabalhos de lavoura, e integra a série
Etnografia Portuguesa, que tem por objetivo colo‑
car em evidência alguns elementos da cultura tra‑
dicional e popular portuguesa.
Depois das Arrecadas de Viana do Castelo, em
2013, e dos Jugos, em 2014, seguir-se-ão nos anos
subsequentes as Colchas de Castelo Branco, o Fi‑
gurado de Barcelos, as Máscaras Trasmontanas e
os Espigueiros do Noroeste.

A INCM participou na 11.ª edição do Fórum Euro‑
peu de Jornais Oficiais, que se realizou em Fribur‑
go, na Suíça, nos dias 11 e 12 de setembro.
O tema da edição foi «qual é o futuro digital para
os jornais oficiais e serviços conexos?», tendo
contado com a presença de 24 imprensas oficiais
da União Europeia (UE) e de 8 imprensas oficiais
europeias fora do espaço da UE e ainda com a par‑
ticipação do México e das Filipinas na qualidade
de observadores.
O Fórum Europeu de Jornais Oficiais foi criado
em 2004 pelas organizações responsáveis pela pu‑
blicação dos jornais oficiais dos Estados membros
da UE e pelo Gabinete de Publicações da União
Europeia, com o objetivo de trocar ideias e infor‑
mação entre os editores oficiais acerca dos proces‑
sos de publicação, tecnologia e melhores práticas.

LUÍS MIGUEL CASTRO APRESENTADO
NA CINEMATECA NACIONAL
O oitavo volume da «Coleção D», dedicado ao traba‑
lho de Luís Miguel Castro, foi apresentado na Cine‑
mateca Nacional no dia 18 de setembro, tendo con‑
tado com a presença do designer visado na obra.
Na apresentação estiveram também José Ma‑
nuel Costa, diretor da Cinemateca Nacional, Rui
Carp, presidente do conselho de administração da
INCM, Mário Moura, professor universitário de Be‑
las Artes, Jorge Silva, coordenador da «Coleção D»,
e Duarte Azinheira, diretor da Unidade de Publica‑
ções da INCM.
Luís Miguel Castro vem assim juntar-se a nomes
como R2, Victor Palla, Pedro Falcão, Paulo Gui‑
lherme, Marco Sousa Santos, Fred Kradolfer e Fer‑
nando Brízio, protagonistas dos restantes volumes
lançados até ao momento, sendo que o próximo
número será dedicado a João da Câmara Leme.
A «Coleção D» destina-se essencialmente a estu‑
dantes e professores, assim como a profissionais
ligados às artes plásticas, design, ilustração e pu‑
blicidade, proporcionando um primeiro encontro
com a rica mas ainda pouco estudada história do
design nacional.

LIVROS O PENSAMENTO PEDAGÓGICO
REPUBLICANO E MANIFESTOS,
ESTATUTOS E PROGRAMAS
REPUBLICANOS PORTUGUESES
(1873-1926) APRESENTADOS NA
BIBLIOTECA NACIONAL
Os livros O Pensamento Pedagógico Republicano e Manifestos, Estatutos e Programas Republicanos Portugueses (1873-1926), com coordenação
de Maria Cândida Proença e Ernesto Castro Leal,
editados pela INCM em parceria com o Centro
República, foram apresentados, no dia 3 de outu‑
bro, na Biblioteca Nacional de Portugal.
A apresentação das obras esteve a cargo do Profes‑
sor Luís Farinha, investigador do Instituto de His‑
tória Contemporânea da Faculdade de Ciências So‑
ciais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
tendo contado também com intervenções de Ma‑
ria Cândida Proença e Ernesto Castro Leal.
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS
CELEBRA O SEU 5.º ANIVERSÁRIO

«A DEGOLADA» GANHA
PRÉMIO INTERNACIONAL
A moeda «A Degolada» em ouro, da série «Tesou‑
ros Numismáticos Portugueses», obteve o segun‑
do lugar na categoria Moedas Clássicas dos pré‑
mios Coin Constellation 2014.
O júri do 8.º Concurso Internacional de Moedas Co‑
memorativas Coin Constellation 2014 avaliou mais
de 260 moedas e 25 séries de moedas comemorati‑
vas, provenientes de 31 países e emitidas no ano de
2013, que competiam nas 12 categorias a concurso.
A cerimónia de entrega dos prémios decorreu em
Moscovo, no dia 19 de setembro, tendo a INCM sido
representada pelo embaixador de Portugal na Rús‑
sia, Mário Godinho de Matos.

A Associação de Reformados da INCM (ARINCM)
celebrou o seu 5.º aniversário, no dia 7 de junho,
em Peniche, juntando 107 associados, familiares
e amigos.
O dia começou com uma visita guiada ao Museu
da Fortaleza de Peniche, acompanhada de explica‑
ções acerca do passado histórico e do artesanato
locais, tendo culminado com um retemperador al‑
moço em A-dos-Cunhados, onde se multiplicaram
os momentos de convívio e boa disposição.
Durante o encontro, o presidente da ARINCM,
José Carinhas de Vasconcelos, saudou e agrade‑
ceu a todos os presentes por terem aderido a esta
iniciativa e apelou à adesão de mais colegas à
Associação, «criada para congregar a amizade de
todos os que tenham laborado na INCM».
A direção da ARINCM anunciou também que o
tradicional almoço de Natal se vai realizar no dia
6 de dezembro, constando do respetivo programa
uma visita, pela manhã, ao Convento de Tomar, a
que se seguirá um almoço no restaurante Acácias,
em Rio Maior.

INCM VAI PRODUZIR SELOS
DOS CTT PARA 2015

DELEGAÇÃO BRASILEIRA
VISITA A INCM

Foi adjudicada à INCM a produção de todos os se‑
los base dos CTT para o próximo ano e 12 emissões
comemorativas que fazem parte do Plano Filatélico
de 2015.
A emissão base para o próximo ano vai perfazer
um total de 2,615 milhões de selos e 54 mil bilhe‑
tes-postais e, no que respeita à emissão de selos co‑
memorativos, a INCM irá produzir 5,935 milhões
de selos e 288 mil blocos, o que representa cerca de
50 % de toda a emissão postal comemorativa.
A qualidade dos selos produzidos pela INCM
está ao nível do que de melhor se faz no mundo,
conforme o comprova o prémio conquistado em
2012 de Melhor Selo Postal Impresso em Offset,
atribuído pela 14.ª Conferência de Produtores
Governamentais de Selos Postais (GPSPA) ao
selo 200 Anos da Guerra Peninsular (1810-2010),
que a empresa produziu para os CTT.

No âmbito do protocolo de cooperação estabe‑
lecido com a Casa da Moeda do Brasil (CMB), a
INCM acolheu a visita de uma delegação de re‑
presentantes de várias entidades brasileiras, que
foi recebida por Rui Carp, presidente do conselho
de administração da INCM, no Salão Nobre da
Casa da Moeda.
A delegação, composta pelo embaixador Sérgio
França Danese, Subsecretário-Geral das Comu‑
nidades Brasileiras no Exterior, por Francisco de
Assis Leme Franco, presidente da CMB, Arnal‑
do Martins Seixas, gerente de Projetos Especiais
da CMB, João Sidney de Figueiredo Filho, chefe
do Departamento do Meio Circulante do Banco
Central do Brasil, e por José Luiz Povill de Souza,
coordenador-geral de Polícia de Imigração — De‑
partamento de Polícia Federal, teve ainda oportu‑
nidade de ficar a conhecer o circuito produtivo da
moeda e dos produtos gráficos de segurança, ao
visitar as instalações fabris da Casa da Moeda.
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INCM E VALORA CELEBRAM
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e a
Valora, S. A., cujo acionista é o Banco de Portugal,
assinaram, no dia 6 de novembro, um protocolo
de colaboração que visa alcançar mais-valias e
sinergias através da partilha de boas práticas e
know-how em áreas homólogas.
O protocolo celebrado entre ambas as partes pre‑
vê ainda a prestação de serviços associados à
produção gráfica de alta segurança que possam
complementar as competências instaladas em
cada instituição, aumentando assim a sua com‑
petitividade e a sua produtividade e reduzindo a
importação de produtos transformados.
Com validade de cinco anos, automaticamente
renováveis se nenhuma das partes o denunciar,
o presente protocolo de colaboração estabelece
também condições para o eventual desenvolvi‑
mento e realização de projetos em comum.
A Valora, S. A., é responsável pela produção e aca‑
bamento das notas de euro colocadas em circula‑
ção em território nacional mediante adjudicação
do Banco de Portugal, que detém a totalidade do
capital social da empresa.

BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO TEATRO
NACIONAL D. MARIA II – SETE OLHARES
SOBRE O TEATRO DA NAÇÃO
O livro Teatro Nacional D. Maria II — Sete Olhares sobre o Teatro da Nação, editado pela INCM
em parceria com o Teatro Nacional D. Maria II
(TNDM II), foi apresentado no dia 11 de novembro.
A obra foi apresentada no átrio do TNDM II
pela sua coordenadora, Maria João Brilhante,
acompanhada por Carlos Vargas, presidente do
conselho de administração do TNDM II, e Rui
Carp, presidente do conselho de administração
da INCM.
O livro apresenta os olhares dos especialistas Luís
Soares Carneiro, Ana Isabel Vasconcelos, Frances‑
ca Rayner, Guilherme Filipe, Isabel Vidal, Cristina
Faria e Maria Helena Serôdio, que foram convi‑
dados para escrever sobre o Teatro D. Maria II a
partir de diferentes perspetivas: arquitetónica, le‑
gal, dramatúrgica, sociológica, artística, histórica
e cultural.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO SÃO CARLOS —
UM TEATRO DE ÓPERA PARA LISBOA

APRESENTAÇÃO DA MOEDA UNIVERSIDADE
DE COIMBRA ALTA E SOFIA

O livro São Carlos — Um Teatro de Ópera para Lisboa, editado pela INCM em parceria com a Opart,
E. P. E., com coordenação de João Mascarenhas‑
-Mateus e de Carlos Vargas, foi apresentado no dia
23 de outubro no Salão Nobre do Teatro Nacional
de São Carlos.
A apresentação esteve a cargo do musicólogo Rui
Vieira Nery, tendo contado também com interven‑
ções de Jorge Barreto Xavier, Secretário de Estado
da Cultura, Rui Carp, presidente do conselho de ad‑
ministração da INCM, José António Falcão, presi‑
dente do conselho de administração da Opart, e de
Carlos Vargas, um dos coordenadores do livro.

A moeda dedicada à Universidade de Coimbra
Alta e Sofia, que dá continuidade à série alusiva
ao património mundial classificado pela UNESCO
em Portugal, foi apresentada oficialmente ao pú‑
blico no dia 26 de novembro na Sala do Senado da
Universidade de Coimbra.
A apresentação da moeda esteve a cargo do Reitor
da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva,
do diretor do Departamento de Cultura, Turismo
e Desporto da Câmara Municipal de Coimbra,
Francisco Paz, e do presidente do conselho de ad‑
ministração da INCM, Rui Carp.
Após a apresentação, houve ainda oportunidade
para admirar cada uma das 16 moedas que inte‑
gram a série Património Mundial e que estiveram
em exposição na Sala das Armas da Universidade
de Coimbra.
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AGENDA
23 JAN
LEITURA DE CONTOS
PARA A INFÂNCIA
NA BIBLIOTECA DA
IMPRENSA NACIONAL

Leitura encenada dos
textos «Lá de Cima Cá
de Baixo» e «Se tu visses
o Que Eu Vi», da autoria
do escritor António Mota,
coordenada por Lúcia
Maria, com as atrizes Lita
Pedreira e Maria Jorge.
Dirigido a famílias com
crianças até aos 12 anos.
Início às 15 h. Duração: 1 h.

30 JAN
– 1 FEV
WORLD MONEY FAIR 2015

44.ª edição do maior
certame mundial dedicado
à moeda, que se realiza
no Estrel Convention
Center, em Berlim, onde,
à semelhança de anos
anteriores, a INCM irá
estar representada.

