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EDITORIAL
A apresentação oficial do novo Museu Casa da Moeda, em destaque nesta
edição da Matriz, constitui um marco na história recente da INCM, fazendo
a ponte entre o passado e o futuro, entre o mundo físico e o digital, para
colocar ao dispor dos cidadãos um legado e um património que merece
ser divulgado, estudado e partilhado. Este «espaço» de museologia digital,
que todos podem visitar, 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de
qualquer parte do globo, é mais um exemplo de serviço público prestado
pela empresa.
As moedas, não do passado mas do futuro, estão também em destaque nesta
edição, onde damos conta das emissões comemorativas programadas para
2017, que aliam a criatividade de vários autores contemporâneos ao know
‑how técnico da INCM, para colocar em relevo valores e temáticas da cultura
portuguesa e internacional.
A promoção da cultura e da língua portuguesa está também patente nas
edições INCM, conforme se pôde comprovar durante a apresentação do
plano editorial 2017, que prevê a publicação de cerca de 70 novas edições,
valorizando as obras e os autores clássicos, sem descurar novas coleções
ou projetos editoriais, com chancela própria ou em parceria com outras
entidades.
Parceria é também a palavra-chave da Rede de Inovação INCM, bem visível
nos projetos de I&DI em desenvolvimento com várias instituições do mundo
académico e científico e na primeira edição do Prémio Inovação INCM —
Novos Produtos e Serviços, contribuindo para fazer da inovação tecnológica
um dos principais eixos estratégicos da empresa.
Valorizar o nosso passado e o nosso património, promover a cultura e a
língua portuguesa e apostar na inovação e no desenvolvimento tecnológico,
sempre de olhos postos no futuro, são condições essenciais para a INCM
continuar a servir as pessoas, as empresas e o País, e a ser reconhecida, a
nível nacional e internacional, como um exemplo de qualidade e segurança.
— O Diretor
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Na primeira Matriz de 2017, a mensagem do presidente, cujo mandato
terminou no final do ano passado (felizmente com todos os objetivos, fixados
pelo acionista, cumpridos ou ultrapassados), tem de começar por agradecer aos
trabalhadores da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, que deram tudo para que
ela vencesse os quase sempre difíceis desafios. Alguns, entretanto, partiram
nestes três anos, pelo que não nos devemos esquecê-los. Depois, expresso
uma palavra de esperança no futuro da empresa, que vai ter de superar
novas questões, assentes em mercados onde a concorrência é feroz. Mesmo
em produtos historicamente atribuídos em exclusivo à INCM. Sim, basta ler
as paragonas dos jornais para se deparar com novos tipos de pagamentos
sem uso de moedas, notas, cheques, cadernetas e até de cartões bancários.
Ou, no caso do papel, veja-se o crescente uso de leituras digitalizadas, ou
de documentos oficiais desmaterializados. Ou ainda de simplificações
burocráticas que tendem dispensar produtos tradicionais desta empresa. Logo,
há que apostar, como se fez com grande sucesso no passado recente, em novas
ofertas de produtos e de serviços, com inovações tecnológicas, com segurança
e com custos baixos, tudo isto após investimentos a lançar, por vezes com
alguma expressão. Ligada a esses investimentos, claro que incluo a área da
formação e atualização profissional.
Logo, a empresa, se não quiser ter, no médio prazo, problemas de
sustentabilidade, terá de reforçar o cumprimento de quatro fatores: qualidade,
prazos, segurança e inovação. Esse cumprimento é da responsabilidade de
todos, que deverão estar vigilantes perante eventuais ameaças que poderão
colocar em causa o futuro da empresa onde trabalham. Qualquer crítica
fundamentada na comunicação social sobre falta de qualidade ou de atraso de
entrega, seria suficiente para deitar por terra a excelente imagem da empresa
e dos que nela trabalham e que tanto custou a conquistar. O Prémio Inovação,
os protocolos com alguns dos maiores centros de investigação nacionais,
as moedas com cor ou a desenhada por um jovem setubalense de 12 anos,
o Museu Casa da Moeda, as sessões de música na fábrica ou a nova nave
no edifício da Casa da Moeda são apenas alguns exemplos da imagem de
modernidade, com respeito pela sua matriz histórica, que a empresa tem de
apresentar. Sem isto, nada está garantido. Enfim, estou confiante que a INCM,
ainda no ano passado (e já este ano) tão premiada e elogiada, continuará a
reforçar o seu prestígio. Desejo-vos um excelente 2017.
Março de 2017
— Rui Alvarez Carp. Presidente do conselho de administração
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produtos

MOEDAS COMEMORATIVAS 2017

O

plano de Moedas Comemorativas 2017 foi apresentado, no dia
16 de fevereiro, na área fabril da Casa da Moeda, dando a co‑
nhecer as temáticas, os autores e o design das moedas come‑
morativas, correntes e de coleção, a emitir ao longo do ano.
Entre as novidades, destaca-se uma nova série dedicada à Ar‑
quitetura Portuguesa, que começa com uma moeda dedicada
a Álvaro Siza Vieira e desenhada por Eduardo Souto Moura, outro grande
nome da arquitetura nacional.
Este ano, pela primeira vez, vai ser produzida em Portugal uma moeda cor‑
rente colorida, alusiva aos 150 Anos da Segurança Pública, bem como uma
moeda de coleção, da autoria do designer Eduardo Aires, que combina o me‑
tal e o acrílico, uma novidade numismática que procura recriar a ampla utili‑
zação do ferro e do vidro na arquitetura do século xix (moeda Idade do Ferro
e do Vidro — Série Europa - Idades da Europa).
Destaque ainda para a moeda desenhada pelo jovem Martim Estanislau, da
Escola Básica de Azeitão, que venceu a edição inaugural do concurso Dese‑
nhar a Moeda — O Futuro, uma iniciativa promovida pela INCM com o intui‑
to de sensibilizar as crianças e jovens para a dimensão cultural e patrimonial
da moeda, despertar o interesse pelo colecionismo numismático e, quem
sabe, revelar novos talentos artísticos.
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Design com «cunho» contemporâneo
As dez moedas que compõem o plano para 2017
foram desenhadas por várias individualidades
das artes visuais contemporâneas, entre as quais,
José de Guimarães, Clara Menéres, André Carri‑
lho, João Fazenda e Luís Filipe de Abreu, dando
relevo à arquitetura, à etnografia e ao desporto
nacional, entre outros valores e temáticas da cul‑
tura portuguesa e internacional.
Ao longo do ano serão emitidas moedas de cole‑
ção dedicadas a Álvaro Siza Vieira (série Arquite‑
tura Portuguesa), ao campeão olímpico Carlos Lo‑
pes (série Ídolos do Desporto), à rainha D. Maria
Bárbara de Bragança (série Rainhas da Europa),
ao Centenário das Aparições de Fátima, aos Ca‑
retos de Trás-os-Montes (série Etnografia Portu‑
guesa), às maravilhas naturais da ilha da Madeira
(série Ibero-Americana), à Idade do Ferro e do Vi‑
dro (série Europa — Idades da Europa) e ao tema
O Futuro (série Desenhar a Moeda), enquanto as
moedas correntes assinalam os 150 Anos da Se‑
gurança Pública e os 150 Anos do Nascimento de
Raul Brandão.
A apresentação terminou com a atuação de um
grupo de Caretos de Podence, figuras mascaradas
da Festa de Carnaval transmontana, recentemen‑
te inscrita no Inventário Nacional do Património
Cultural Imaterial, que serviram de inspiração
para a moeda de coleção da série Etnografia Por‑
tuguesa deste ano, da autoria da escultora Baiba
Šime.
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MOEDAS CORRENTES
150 Anos da Segurança Pública
Autor: José de Guimarães e Luc Luycx
Valor facial: € 2
Emissões: cuproníquel/níquel revestido com la‑
tão niquelado (bimetálica) proof; flor de cunho e
normal
A 2 de julho de 1867, o rei D. Luís fez publicar a
lei que criou o Corpo de Polícia Civil nas cidades
de Lisboa e do Porto, fazendo da segurança pú‑
blica uma condição essencial para a existência de
uma sociedade organizada e lançando assim as
bases para a criação da atual Polícia de Seguran‑
ça Pública.
Para assinalar esta data, será cunhada uma moeda
corrente comemorativa de 2 euros assinada pelo
artista plástico José de Guimarães. Esta moeda,
nas versões de acabamento especial, tem a parti‑
cularidade de ser a primeira moeda corrente colo‑
rida produzida em Portugal.

150 Anos do Nascimento de Raul Brandão
Autor: Luís Filipe de Abreu e Luc Luycx
Valor facial: € 2
Emissões: cuproníquel/níquel revestido com la‑
tão niquelado (bimetálica) proof; flor de cunho e
normal
Em 2017 assinalam-se os 150 Anos do Nascimen‑
to de Raul Brandão, militar, jornalista e escritor
natural da Foz do Douro, autor de uma das obras
mais profícuas e diversificadas na história da li‑
teratura portuguesa, que acabaria por influenciar
autores de várias gerações.
Para assinalar esta efeméride, será cunhada uma
moeda corrente comemorativa de 2 euros assina‑
da pelo artista visual Luís Filipe de Abreu.

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

MOEDAS DE COLEÇÃO
Arquiteto Álvaro Siza
Série Arquitetura Portuguesa
Autor: Eduardo Souto Moura
Valor facial: € 7,50
Emissões: prata proof e prata normal
Uma moeda dedicada ao arquiteto Álvaro Siza
Vieira, assinada por outro arquiteto internacio‑
nalmente reconhecido — Eduardo Souto Moura —,
ambos galardoados com o prestigiado prémio
Pritzker, marca o início de uma série de moedas
de coleção inteiramente dedicada aos grandes no‑
mes da arquitetura portuguesa contemporânea.
Esta moeda apresenta no anverso o alçado princi‑
pal e o pórtico de entrada da Igreja de Santa Ma‑
ria, em Marco de Canaveses, e no reverso o alça‑
do posterior da mesma edificação, projetada por
Álvaro Siza em 1990.

Maravilhas da Natureza — Madeira
Série Ibero-Americana
Autor: João Fazenda
Valor facial: € 7,50
Emissões: prata proof e prata normal
Integrada na série Ibero-Americana, que elegeu
para este ano o tema «Maravilhas da Natureza»,
será cunhada uma moeda alusiva às maravilhas
da ilha da Madeira.
Assinada pelo ilustrador João Fazenda, esta moe‑
da exibe o Gerânio-da-Madeira, planta nativa e
endémica do arquipélago, que se destaca na com‑
posição através da aplicação de cor nas pétalas.
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100 Anos das Aparições de Nossa Senhora
de Fátima
Autora: Clara Menéres
Valor facial: € 2,50
Emissões: ouro proof; prata proof e cuproníquel
normal
No âmbito da celebração do Centenário das Apa‑
rições de Nossa Senhora de Fátima, a INCM asso‑
cia-se a este acontecimento de enorme relevância
sóciocultural, com repercussão em todo o mun‑
do católico, cunhando uma moeda de coleção
comemorativa.
Nesta moeda, a escultora Clara Menéres fez re‑
presentar a uma imagem da Virgem inspirada na
criação do santeiro José Thandim, com o rosário,
a azinheira e a coroa.
Esta moeda terá ainda uma componente solidária,
contribuindo com parte da sua receita para apoiar
uma causa social, no caso o Centro de Apoio a De‑
ficientes Profundos João Paulo II, da União das
Misericórdias Portuguesas.

Idade do Ferro e do Vidro
Série Europa — Idades da Europa
Autor: Eduardo Aires
Valor facial: € 5
Emissões: ouro proof; prata proof e cuproníquel
normal
Dando continuidade ao ciclo alusivo às «Idades
da Europa», que reflete alguns dos mais importan‑
tes movimentos artísticos europeus, a série Euro‑
pa, em 2017, tem por tema a Idade do Ferro e do
Vidro.
A moeda portuguesa, da autoria do designer
Eduardo Aires, é inspirada na entrada do antigo
Palácio de Cristal, no Porto, uma construção em
granito, ferro e vidro, inaugurada em 1865 e de‑
molida em 1951.
Esta moeda tem a particularidade de ser a primei‑
ra, a nível nacional, a utilizar dois materiais distin‑
tos — o metal e o acrílico — nas versões em prata
e em ouro proof, uma novidade numismática que
procura recriar a ampla utilização do ferro e do
vidro na arquitetura do século xix.
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D. Maria Bárbara
Série Rainhas da Europa
Autor: Rui Vasquez
Valor facial: € 5
Emissões: ouro proof; prata proof e cuproníquel
normal
A encerrar a série Rainhas da Europa, onde se re‑
tratam princesas de Portugal que, por via do ca‑
samento, reinaram em várias nações europeias,
surge uma moeda dedicada a D. Maria Bárbara
de Bragança, que casou com D. Fernando VI de
Espanha.
Concebida pelo escultor Rui Vasquez, esta moeda
apresenta no anverso a Representação da Troca
das Princesas, cerimónia que se realizou no meio
do rio Caia, entre Elvas e Badajoz, numa grandiosa
ponte-palácio em madeira erigida para a ocasião.

O Futuro
Série Moedas na Escola
Autor: Martim Estanislau
Valor facial: € 5
Emissões: prata proof e cuproníquel normal
No âmbito de um projeto inédito promovido em
colaboração com o município de Setúbal, que visa
estimular a criação artística e numismática junto
dos jovens e da comunidade escolar, a INCM vai
cunhar uma moeda que tem por tema «O Futuro»
e que foi desenhada pelo jovem Martim Estanis‑
lau, vencedor da 1.ª edição do concurso Desenhar
a Moeda, que contou com a participação de alunos
e professores dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
Através do traço simples e inocente de uma crian‑
ça, a moeda mostra, no reverso, um passado carac‑
terizado por guerras e mortes e, no anverso, um fu‑
turo sem guerras, com paz, liberdade e igualdade.
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Os Caretos de Trás-os-Montes
Série Etnografia Portuguesa
Autora: Baiba Šime
Valor facial: € 2,5
Emissões: ouro proof; prata proof e cuproníquel
normal
Dando continuidade à série dedicada Etnografia
Portuguesa, surge agora uma moeda da autoria
da escultora Baiba Sime alusiva aos Caretos de
Trás-os-Montes, máscaras tradicionais que perso‑
nificam o espírito pagão e rebelde do ritual carna‑
valesco do nordeste do País, cujas raízes se per‑
dem no tempo.

Carlos Lopes
Série Ídolos do Desporto
Autor: André Carrilho
Valor facial: € 7,50
Emissões: ouro proof; prata proof e prata normal
A série Ídolos do Desporto, que presta homena‑
gem às grandes figuras do desporto português,
prossegue este ano com uma moeda desenhada
pelo ilustrador André Carrilho dedicada a Carlos
Lopes, uma referência no atletismo de longa dis‑
tância, que conquistou a medalha de ouro na ma‑
ratona nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em
1984, batendo então o recorde mundial da prova.
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PLANO EDITORIAL 2017

No dia 18 de janeiro, a INCM apresentou o
seu plano editorial para 2017, com cerca de
70 propostas, a publicar ao longo do ano,
distribuídas por diversos temas e coleções,
assumindo assim o seu papel de promotora
da língua e cultura portuguesas.

U

ma das grandes apostas para este ano é a novíssima Bibliote‑
ca José-Augusto França, uma coleção dedicada a um dos mais
notáveis intelectuais portugueses contemporâneos e que aco‑
lherá este ano os 2 primeiros volumes de um total de 16 que
compõem a seleção de obras feita pelo autor, de entre toda a
ficção e ensaio que publicou.
Do primeiro volume constará o romance Natureza Morta e os textos Três Pequenos Contos de África, D. Júlia e O Retornado. O segundo volume será de‑
dicado a Charles Chaplin, o Self-Made Myth, contemplando também Charles
«Charlot» Chaplin e O Último Gag de Charles Chaplin.
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A reedição de A Paleta e o Mundo, de Mário Dionísio, esgotada há largos
anos, figura como um dos mais desafiantes projetos editoriais da INCM
para 2017. A terceira edição desta obra será, à semelhança da primeira, uma
edição ilustrada.
A Obra Completa de Bocage, Eça de Queiroz — Uma Biografia, a Poesia Completa de Sá de Miranda e a Biblioteca José Leite de Vasconcelos são também
grandes apostas editoriais para este ano. Novidade será ainda o segundo
volume do Diário de João Bigotte Chorão.
A cultura nacional continua em destaque na edição do Teatro Completo de
Natália Correia, incluída na coleção Biblioteca de Autores Portugueses, que
acolherá, entre outros, A Trilogia do Olhar, teatro de José Gardeazabal, autor
que venceu a 1.ª edição do Prémio INCM/Vasco Graça Moura, na categoria
de Poesia.
Na coleção Olhares, serão publicados Uma Aproximação à Estranheza, de
Frederico Pedreira, e Debaixo da Nossa Pele. Escravos Libertos e Outros Imigrantes, de Joaquim Gonçalves do Rosário Ramos — respetivamente ven‑
cedor e menção honrosa da 2.ª edição do Prémio INCM/VGM (categoria
Ensaio). Esta coleção receberá ainda um outro laureado de peso: o poeta,
ensaísta e historiador brasileiro Alberto da Costa e Silva, Prémio Camões
2014, com A Enxada e a Lança.
Dos palcos chegarão ainda mais seis originais para acrescer à coleção Bio‑
grafias do Teatro Português, editada em parceria com os Teatros Nacionais
D. Maria II e São João, e que se estreia com um livro dedicado à Companhia
Rey Colaço-Robles Monteiro (já publicado), e outro dedicado a Alfredo Cor‑
tez (a publicar em breve).
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Um plano que valoriza os clássicos
Os autores clássicos estabelecem a base de todo o plano para 2017: além dos
nomes já referidos, as coleções de Edições Críticas vão continuar a acolher
obras seminais de Almeida Garrett, com Um Auto de Gil Vicente, Camilo
Castelo Branco, com As Novelas do Minho e Coração, Cabeça e Estômago,
Fernando Pessoa, com Mensagem e Poemas Publicados em Vida, e Eça de
Queirós, com a publicação de Os Maias. Já a coleção Pessoana acolherá os
Poemas de Alberto Caeiro.
As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Dinis, O Crime do Padre Amaro, de Eça
de Queirós, e Vinte Horas de Liteira, de Camilo Castelo Branco, vêm jun‑
tar-se à Biblioteca Fundamental da Literatura Portuguesa, uma coleção que
procura agregar obras fundamentais para estabelecer o cânone da literatura
portuguesa.
Por sua vez, a coleção Plural continuará a receber os poetas de língua portu‑
guesa, com particular atenção para José Henriques dos Santos Barros, Alice
Sant’Anna e Mário Avelar.
É de salientar também a publicação de uma grande antologia da obra de
José Augusto Mourão, assim como Cinzento e Dourado. Raul Brandão em
Foco, nos 150 Anos do Seu Nascimento, Almada Negreiros — Um Percurso
Possível e O Dicionário de Machado de Assis.
Entre outros títulos, destaque ainda para Os Primeiros-Ministros de Portugal
(1820-2015) e Diário de Visita de Bernardino Machado à Frente da Batalha
na I Guerra Mundial.
O livro infantojuvenil é contemplado na coleção Grandes Vidas Portugue‑
sas, onde se prevê publicar as biografias da Marquesa de Alorna, da Ferrei‑
rinha, de Rosa Mota e de António Lobo Antunes. Na coleção Cidadania, sur‑
girá uma edição que explicará aos mais novos o que é e qual a importância
do Diário da República, o jornal oficial do Estado.
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No campo das artes visuais, com a criação da coleção PH, a fotografia vai
passar a ter maior destaque no catálogo deste ano da INCM. A coleção D,
dedicada ao design português, continuará a centrar-se nas monografias so‑
bre os principais designers nacionais.
Sob alçada do protocolo existente com a Direção-Geral do Património Cul‑
tural, a INCM vai continuar a editar catálogos de exposições e outras obras
dos principais museus, palácios e teatros nacionais, prosseguindo com uma
linha iniciada há já alguns anos onde a «parceria» é a palavra-chave, seja com
operadores públicos seja com entidades privadas no domínio da cultura.
No final da apresentação do plano editorial, houve ainda lugar a um concer‑
to apresentado, em parceria com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, nas
instalações da oficina de acabamentos gráficos da Imprensa Nacional, onde
se ouviram o Concerto para Violino e Orquestra n.º 5 de Mozart, sob a dire‑
ção musical de Ana Pereira, e a Sinfonia n.º 7, Op. 92, de Beethoven, sob a
batuta do maestro Pedro Amaral.
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MUSEU CASA DA MOEDA
Museu Casa da Moeda apresentado
ao público

O

Museu Casa da Moeda, o projeto de museologia digital da
INCM que dá a conhecer uma das mais importantes coleções
numismáticas e medalhísticas do País, foi apresentado ao pú‑
blico na Casa da Moeda no dia 16 de janeiro, numa sessão onde
esteve presente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa.
A apresentação deste novo sítio museológico, que procura promover o co‑
nhecimento, o estudo e a conservação de um importante património históri‑
co e cultural, constituído por mais de 35 mil moedas e 9 mil medalhas, além
de diverso material bibliográfico e documental, esteve a cargo do presidente
do conselho de administração da INCM, Rui Carp, e do diretor do Museu,
Duarte Azinheira.
Rui Carp lembrou que o Museu, embora se apresente como novo e de olhos
postos no futuro, nasceu em 1777, quando o marquês de Pombal ordenou que
se guardasse todo o tipo de moedas e medalhas, dando assim início à atual
coleção confiada à INCM.
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Por sua vez, Duarte Azinheira, que é também responsável pela Unidade de
Publicações da INCM, salientou que o Museu Casa da Moeda é um projeto
inclusivo e aberto a todas as faixas etárias, acessível, gratuitamente, 24 ho‑
ras por dia, sete dias por semana, a partir de qualquer parte do mundo.
O Museu é um projeto de museologia digital, mas com todas as valências
de um museu físico, com serviço educativo, edições próprias, loja, exposição
permanente e exposições temporárias que, de acordo com Duarte Azinheira,
poderão ser realizadas em parceria com outros museus.
A sessão, conduzida pelo jornalista Pedro Pinto, contou ainda com interven‑
ções de António Carvalho, diretor do Museu Nacional de Arqueologia, e de
Mário Gouveia, comissário da exposição Padrões de Poder — Moedas de
al-Andalus (séculos viii-xv), a primeira exposição temporária com a chan‑
cela do Museu Casa da Moeda e que apresenta, no átrio da Casa da Moeda,
150 moedas de ouro, prata e cobre que testemunham a presença da civiliza‑
ção muçulmana na Península Ibérica.
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«Um serviço a Portugal»
A encerrar a cerimónia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
fez questão de manifestar o seu contentamento com a concretização deste
projeto, que considerou exemplar, revelando que também é um entusiasta e
colecionador de medalhas.
«Estou muito feliz por aquilo que significa este museu virtual e que é nas‑
cido contra um mau hábito, que é a duplicação de tarefas e iniciativas, a au‑
sência da conjugação de esforços», sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa, di‑
zendo ainda que «existe o Museu do Dinheiro, da responsabilidade do Banco
de Portugal, e durante muito tempo se discutiu onde começava a jurisdição
de uma instituição e onde parava a jurisdição da outra neste domínio. A so‑
lução encontrada é feliz porque não é uma repetição do museu existente, é
um museu diferente, é um museu virtual».
Para o Presidente da República, o Museu Casa da Moeda «é um museu que
mantém a coleção acessível materialmente a estudiosos de todo o mundo
que se interessam por este domínio e que está aberto à colaboração com ou‑
tros museus, mas é um museu que está sobretudo virado para o futuro e isso
é muito significativo numa instituição com a história que esta tem. É isso
que deve ser reconhecido e agradecido em nome dos Portugueses porque é
também, à sua maneira, um serviço a Portugal».
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A origem do Museu
O Museu Casa da Moeda apresenta-se como «novo», mas na realidade tem
uma história muito antiga, que começa no dia 25 de janeiro de 1777, quando
a coroa portuguesa emite um aviso oficial, assinado pelo marquês de Pom‑
bal, que mandava guardar todo o tipo de moedas e medalhas, portuguesas e
do resto do mundo, modernas e antigas.
Aquele aviso dava também instruções acerca do registo das moedas e meda‑
lhas, em livro próprio, «com todas as circumstancias que mais possão servir
à inteligencia da Historia das sobredictas Moedas e Medalhas», chegando
ao pormenor de dar diretrizes para o tipo de armários onde se deviam guar‑
dar as coleções, com indicações precisas sobre as dimensões e materiais
empregues no seu fabrico.
Ao longo dos tempos, o acervo foi sendo enriquecido com diversas aquisi‑
ções e doações e a ele se juntaram outras coleções importantes como a do
rei D. Luís.
Em 1924, com espólio reunido até então, o Presidente da República Manuel
Teixeira Gomes inaugurou o Museu Numismático Português que, em 1946,
seria transferido para o recém-construído edifício modernista da Casa da
Moeda, onde ficaria em exibição até 1987.
Desde essa data, o Museu permaneceu ativo e continuou a valorizar o seu
rico acervo numismático e medalhístico. As suas peças, reunidas ao longo
de mais de duzentos anos, têm vindo integrar várias exposições, muitas ve‑
zes em colaboração com diversas instituições públicas e privadas orienta‑
das para a divulgação deste importante património histórico.
A «abertura» do Museu Casa da Moeda, em formato digital, vem contribuir
para tornar acessível a todos a coleção de moedas e de medalhas confiada à
INCM, retribuindo à comunidade o valor deste importante legado.
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INOVAÇÃO INCM

PROJETO DE
ELETRÓNICA
EM PAPEL
VENCE PRÉMIO
INOVAÇÃO INCM
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A

equipa coordenada pelos investigadores Elvira Fortunato e Ro‑
drigo Martins, da Universidade Nova de Lisboa (UNL), foi a
vencedora do Prémio Inovação INCM, garantindo o financia‑
mento do projeto «Papel Secreto — uma abordagem inovadora
e de baixo custo» e um prémio pecuniário de dez mil euros.
O projeto tem por objetivo desenvolver sistemas eletrónicos
utilizando a tecnologia embebida e implementada em papel, visando o au‑
mento da rastreabilidade e segurança de documentos, designadamente,
documentos de identificação e de viagem, entre outros, indo ao encontro
dos desígnios da INCM que, com a criação deste prémio, visa recompensar
ideias inovadoras que possibilitem a criação de novos produtos e serviços
da empresa e que possam passar a fazer parte da sua oferta ao mercado.
A equipa vencedora, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, é for‑
mada por Elvira Fortunato, Rodrigo Martins, Luís Pereira e Pedro Branqui‑
nha do Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT/ CEMOP) e João
Goes e João Pedro Oliveira do Centro de Tecnologia e Sistemas do Instituto
UNINOVA.
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Outra ideia que terá o seu desenvolvimento financiado, premiada com cinco
mil euros, é a «cunhagem de moedas total ou parcialmente transparentes»,
apresentada por Paulo Martins, do Instituto de Engenharia Mecânica do Ins‑
tituto Superior Técnico.
O júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa à ideia «diminuição da
colonização bacteriana em moeda metálica», da equipa dos investigadores
Carla Carvalho, do Instituto de Bioengenharia e Biociências do Instituto Su‑
perior Técnico, Maria José Caramujo, do Centro de Ecologia, Evolução e Al‑
terações Ambientais da Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa, e
Telmo Santos, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa.
O anúncio e a entrega dos prémios foram feitos no dia 6 de dezembro pela
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel
Leitão Marques, que encerrou a cerimónia.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA ELETRÓNICO

Um serviço universal, gratuito
e mais acessível

E

ditado e disponibilizado pela INCM, o Diário da República Ele‑
trónico (DRE) apresenta-se agora num portal renovado que pro‑
porciona aos cidadãos e às empresas o acesso, universal e gratui‑
to, a todas as suas funcionalidades de pesquisa e consulta.
Graças a esta medida, prevista no programa Simplex+ e no Pro‑
grama do XXI Governo, o acesso ao Diário da República passa a
ser totalmente livre de custos, mesmo as valências que até ao momento esta‑
vam reservadas ao pagamento de assinatura, tais como as bases de dados de
legislação, as ferramentas de pesquisa avançada, a legislação consolidada, o
tradutor jurídico e a legislação e regulamentação conexa com o ato.
O novo portal do DRE apresenta ainda uma nova ferramenta de pesquisa
de legislação mais amiga de todos os utilizadores e, bem assim, uma nova
ferramenta de acesso à legislação consolidada. Disponibilizam-se, também,
todos os conteúdos em formatos passíveis de reutilização (dados abertos),
de forma livre e integral, a todos os cidadãos.
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Com mais este passo no sentido da inovação tecnológica, procede-se, final‑
mente, à eliminação definitiva da edição impressa do Diário da República,
que passa a ser editado pela INCM apenas em formato eletrónico, contri‑
buindo assim para uma significativa redução de encargos, bem como para a
modernização da Administração Pública Portuguesa.
Um DRE para todos, «porque a INCM foi capaz de se reinventar»
O novo portal do DRE foi apresentado, no dia 19 de dezembro, pela Minis‑
tra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão
Marques, e pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Minis‑
tros, Miguel Prata Roque, no auditório do Centro Académico do Caleidoscó‑
pio, em Lisboa, tendo contado ainda com a participação de Rui Carp, presi‑
dente do conselho de administração da INCM.
No seu discurso, Maria Manuel Leitão Marques lembrou que, há 10 anos,
a edição eletrónica «foi o primeiro passo no sentido da democratização do
acesso ao Diário da República» e que agora «chegamos ao fim desse percur‑
so: o que antes tinha de ser pago passa agora a ser gratuito; o que antes es‑
tava escondido e limitado a um grupo seleto de profissionais está agora dis‑
ponível a qualquer cidadão; onde antes existiam barreiras — nomeadamente
para cidadãos com deficiências físicas — encontramos agora ferramentas
que abrem janelas ao conhecimento».
«Encerramos este percurso ao fim de 10 anos, também, porque a INCM foi
capaz de compreender estes tempos de constante mudança. Ao longo destes
anos, a empresa foi capaz de se modernizar, encontrar novos negócios para
colmatar as perdas de outros que antes lhe garantiam a sua subsistência.
A INCM é hoje um exemplo para qualquer empresa pública. Foi, também,
porque a INCM foi capaz de se reinventar e garantir a sua sustentabilidade
financeira e económica que torna agora possível abrir o Diário da República
a todos e reduzir os custos de contexto para os cidadãos e as empresas», su‑
blinhou a Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.
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XI ENCONTRO IOLP

XI Encontro de Imprensas Oficiais
de Língua Portuguesa

A

INCM acolheu o XI Encontro de Imprensas Oficiais de Língua
Portuguesa (IOLP), que teve lugar na Biblioteca da Imprensa
Nacional, nos dias 10 e 11 de novembro.
O fórum reuniu dirigentes das imprensas oficiais de Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e
Príncipe, Timor-Leste e Portugal (INCM e Região Autónoma
da Madeira) que, durante dois dias, partilharam as suas experiências, desa‑
fios e projetos, fomentando a cooperação multilateral.
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O XI Encontro IOLP contou ainda com a presença do Secretário de Estado
da Presidência do Conselho de Ministros, Miguel Prata Roque, que fez uma
breve alocução antes do encerramento do fórum, no dia 11.
Do Encontro resultou a Carta de Lisboa, um documento elaborado e assina‑
do pelos representantes das IOLP reunidos na capital portuguesa, onde rea‑
firmam que os diários oficiais asseguram a perenidade dos atos do governo
e garantem a informação oficial e, pelo seu caráter, asseguram a transparên‑
cia das instituições públicas e a proximidade com os cidadãos.
O documento reafirma também a vocação editorial das IOLP, sublinhando
que deve ser feito um esforço para garantir edições conjuntas com o objeti‑
vo de promover a língua comum e as culturas locais, promovendo uma sal‑
vaguarda patrimonial que não concorra com as editoras comerciais.
Na Carta de Lisboa ficou ainda estabelecida a intenção de estreitar e inten‑
sificar o intercâmbio técnico e cultural e de realizar todos os esforços no
sentido de garantir a existência de um sítio das IOLP e de uma publicação
institucional sobre as mesmas, a apresentar no XII Encontro IOLP, que terá
lugar na cidade da Praia, em Cabo Verde, de 9 a 11 de novembro de 2017.
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CULTURA EM DIGITAL

O blogue editorial Prelo assume-se como o
sucessor de uma publicação histórica para
a INCM, que pretende dar continuidade
ao projeto, renovando-o e adaptando-o às
novas realidades, tendências e formatos.

O

Prelo iniciou a sua primeira série em 1972 sob a forma de «re‑
vista nacional de artes gráficas», tendo a sua publicação sido
interrompida em 1978. Foi retomada em 1983, com uma linha
editorial marcadamente cultural, passando a contar com con‑
tributos de grandes intelectuais portugueses, cariz que mante‑
ve até 2008 com alguns interregnos editoriais.
Com o lançamento do blogue Prelo, em 2015, pretendeu-se aproveitar os
novos canais tecnológicos e de comunicação, para alargar a missão de pre‑
servação e divulgação da cultura e da língua portuguesas que cabe à INCM,
e ao mesmo tempo recuperar o espírito de debate intelectual. Adotando o
formato digital, o Prelo propõe-se facultar a um público mais vasto o acesso
ao «Valor da Cultura» e ao mesmo tempo assumir um posicionamento con‑
temporâneo e de serviço público da editora do Estado.
Sob a direção editorial da Unidade de Publicações, o Prelo disponibiliza aos
seus leitores, de uma forma regular, conteúdos produzidos internamente,
mas também contributos de personalidades de reconhecido prestígio nas
respetivas áreas de atividade, e que estão de alguma forma ligados à INCM.
De entre esses conteúdos destacamos:
Entrevistas;
Novidades editoriais;
Notícias da atualidade editorial;
Recensões literárias;
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Pareceres dos nossos autores e parceiros;
Biografias de autores publicados na INCM;
História e factos da INCM;
Catálogo de edições;
Prémios e menções editoriais;
Quizzes (de caráter editorial).
Desde a sua criação, em 2 de maio de 2015, foram publicados mais de duzen‑
tos posts, verificando-se uma crescente procura, fidelização e alcance. Regis‑
ta-se com agrado o número significativo de visualizações a partir de locali‑
zações tão longínquas como os Estados Unidos, o Brasil e a Rússia, apesar
de, como é natural, a maioria dos acessos ser efetuada a partir de Portugal.
As publicações mais vistas são as atrativas entrevistas a personalidades li‑
gadas simultaneamente ao mundo editorial e à INCM, que consideramos
um conteúdo muito relevante do nosso blogue.
Ao longo deste tempo já publicámos 11 entrevistas, onde se incluem perso‑
nalidades tão ilustres como:
Carlos Reis, professor da Universidade de Coimbra e coordenador da Edição
Crítica das Obras de Eça de Queirós e da Biblioteca Fundamental da Litera‑
tura Portuguesa;
José-Augusto França, historiador da arte e autor de várias obras na INCM;
António Mega Ferreira, gestor cultural, autor de O Essencial sobre Dom Quixote, entre outros;
António Carvalho, diretor do Museu Nacional de Arqueologia, museu par‑
ceiro da INCM;
Ivo Castro, professor emérito da Universidade de Lisboa e coordenador da
Edição Crítica de Fernando Pessoa;
Duarte Azinheira, diretor da Unidade de Publicações da INCM;
José Gardeazabal, vencedor da 1.ª edição do Prémio INCM/Vasco Graça
Moura, com o livro de poesia história do século vinte;
Mário Avelar, professor universitário na área de estudos anglo-americanos
e autor de O Essencial sobre William Shakespeare e O Essencial sobre Walt
Whitman;
Rui Carp, presidente do Conselho de Administração da INCM;
Ofélia Paiva Monteiro, professora aposentada da Universidade de Coimbra e
coordenadora da Edição Crítica das Obras de Almeida Garrett;
Jean-Pierre Sarrazac, professor emérito da Universidade de Paris, encenador
e autor de Vou ao Teatro Ver o Mundo.
Apesar de ainda jovem, o Prelo tem procurado renovar-se continuamente,
tendo contado com a introdução de novas rubricas, de caráter diverso, de
que são exemplo:
Citador Imaginário, uma crónica visual criada a partir da relação texto/
imagem;
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Edição Nacional, um espaço de recensão crítica que incide especificamente
sobre as publicações da INCM;
Questionário Proust, onde os nossos autores nos dão a conhecer a sua faceta
mais informal e intimista;
O Papel da Editora do Estado, um espaço de opinião sobre a INCM enquan‑
to editora e sobre as edições INCM;
Agenda, onde vamos publicando a calendarização da programação cultu‑
ral da Unidade de Publicações e do Museu e Biblioteca, a fim de poder ser
amplamente usufruída quer pelo público externo quer pelos colaboradores.
Como forma de continuar a conquistar novos seguidores, potenciar a ima‑
gem e notoriedade da INCM, e de manter contemporânea a identidade da
nossa empresa, estão previstas algumas melhorias e novidades, que se pre‑
tendem que estejam disponíveis a partir de 2017.
Pelo potencial que apresenta, acreditamos que num futuro muito breve o
Prelo se irá consolidar como uma importante referência no contexto edito‑
rial, literário e académico, abarcando um universo de público cada vez mais
extenso e diversificado, mantendo na sua identidade o respeito pela tradi‑
ção, história e inovação, pilares sempre presentes no serviço público presta‑
do pela INCM.
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OBJETOS COM HISTÓRIA
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Cofre-moedeiro

U

m dos objetos com história pertencentes à antiga Coleção
D. Luís, arrolada a partir do acervo pertencente, nos finais do
século XIX, ao Palácio da Ajuda, é este cofre-moedeiro. Esta
peça foi fabricada em espinheiro, pau-santo e casquinha, e
mede 360 x 537 x 130 mm. Na sua origem, este cofre-moedeiro
serviu para acomodar o conjunto de moedas do reino do Sião
oferecido ao rei D. Luís por A. Marques Pereira, cônsul-geral de Portugal
no Sião. Até à sua incorporação no património da Casa da Moeda, que teve
lugar após a Implantação da República, nos inícios do século xx, esta peça
garantiu a preservação deste exótico conjunto de moedas.
Entre as peças pertencentes a este conjunto encontram-se exemplares que
se podem atribuir aos quatro períodos em que se divide a história do Sião,
identificados a partir dos nomes das respetivas capitais: Sangkalok, Piche‑
luk, Ayuthia e Bangkok. A coleção era composta por moedas de ouro, prata,
cobre, bronze, pedra, vidro e porcelana, entre outros materiais, para além de
cauris. Algumas destas peças não tinham curso legal, porque foram utiliza‑
das como ensaios ou presentes, como aconteceu com as moedas de ouro.
Deste conjunto salientam-se as peças de porcelana polícroma, conhecidas,
na sua generalidade, como pi. Apesar de não corresponderem aos exempla‑
res de mais elevado valor, estas peças são possivelmente as mais inusitadas
de todo o conjunto, devido à variedade das formas que apresentam e, natu‑
ralmente, à decoração que ostentam. Para além disso, destacam-se pelo facto
de conterem inscrições chinesas, indicativas do nome do emissor e do res‑
petivo valor: um salung, um fuang, um song-pái, um sieu e um at, na escala
de correspondência com o tical, unidade monetária do Sião desde Ayuthia.
Estas peças foram produzidas sem intervenção direta dos reis do Sião, que
apenas toleraram o seu fabrico a monopolistas de origem sobretudo chine‑
sa que arrematavam o jogo anualmente e detinham outros exclusivos, sob a
condição de os receberem, uma vez terminado o contrato, pelo valor conven‑
cional em que aquelas foram emitidas. O fabrico destas peças tinha lugar na
China, no Sião e, até, na Europa. A sua variedade devia-se ao facto de cada
arrematante destes contratos emitir uma série de moedas com característi‑
cas próprias, série esta que era anulada com o fim do contrato.
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KAÏZEN
«Problema» – A importância da sua definição e da sua causa-raiz
No nosso «dia-a-dia» deparamo-nos muitas vezes
com problemas, sejam eles pessoais ou profissio‑
nais, simples ou mais complexos.
No caso das Organizações, perante o aparecimen‑
to de problemas, deparamo-nos, por vezes, com
gestores com capacidade de decisão mas que não
trabalham da forma mais correta a solução do pro‑
blema, optando muitas das vezes por soluções ime‑
diatas e isoladas sem uma análise prévia detalhada.
Torna-se assim evidente a necessidade de ser criada
nas organizações, uma cultura de resolução de
problemas.
O que é um problema?
Na indústria e nas atividades empresariais em geral, um problema pode ser definido como:
Qualquer coisa que se desvia de uma norma, obje‑
tivo ou expectativa
Um desvio entre o estado atual e o estado desejado
Einstein disse: «Se eu tivesse uma hora para sal‑
var o mundo, eu passaria cinquenta e cinco minu‑
tos a definir o problema e apenas cinco minutos a
encontrar a solução.»
Esta frase representa bem a forma como deve‑
mos encarar os problemas. Em vez de se saltar
diretamente para a solução (uma prática muito

frequente), devemos investir tempo e esforço a
melhorar o nosso entendimento sobre o problema.
Causas dos problemas
A causa dá origem ao efeito (problema), sendo
que este se manifesta através de sintomas
Qualquer problema tem uma ou várias causas
As causas que dão origem imediata ao efeito, são
chamadas causas diretas
As causas diretas resultam muitas vezes de outro
conjunto de causas ou dos seus efeitos, chamadas
causas intermédias, as quais poderão ainda ser o
resultado de outras causas
Quando conseguirmos identificar uma cadeia de
causas e efeitos, desde o estado final conhecido
(o problema) até às suas origens, dizemos que en‑
contrámos a(s) causa(s)-raiz
O que é uma causa-raiz?
i) É claramente a (ou uma das) maior(es) causa(s)
dos sintomas
ii) Não existe uma causa mais profunda que seja
válida
iii) Pode ser solucionada
iv) Conseguem-se definir meios preventivos para
evitar a sua ocorrência

Fonte: Ciclo de Formação
Lean — Metodologias de
Resolução de Problemas
(Eng. José Pedro A. R. Silva,
SERS)
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Cultura de resolução de problemas
1 — Reconhecimento dos problemas
Reconhecer que todas as Organizações têm
problemas
Os problemas são oportunidades para melhorar e
encontrar soluções
Os problemas não devem ser escondidos, tapados
ou negligenciados
2 — Atitudes para resolução dos problemas
Encarar o problema como algo natural
Os problemas são da responsabilidade de todos e
devem ser resolvidos por todos
Os problemas transversais à Organização (en‑
volvendo várias áreas) não devem ser entendidos
como situações de conflito
3 — A resolução dos problemas deve assentar em
atitudes colaborativas e de entreajuda entre as
áreas e as pessoas.
A resolução de problemas é um processo mental
conclusivo de um processo mais amplo, o qual in‑
clui, no seu início,
a deteção do problema (sintomas)
a definição do problema (recorrendo a 5W+1H ou
3W+2H)

e, no final,
a implementação das soluções encontradas
Algumas técnicas/ferramentas de resolução de
problemas:
Brainstorming (dinâmicas de grupo)
Ferramentas de análise da causa-raiz (5 Porquês,
Diagrama de Ishikawa, Análise de Pareto, etc.)
Teste das hipóteses
Tentativa e erro
Inconscientemente, a técnica mais utilizada é a
por «tentativa e erro», mas também a menos exa‑
ta. Sempre que possível deverá recorrer-se ao
brainstorming e/ou às «ferramentas de análise da
causa-raiz» (como por exemplo, a técnica dos 5
Porquês ou Porquês repetidos).
A imagem seguinte mostra de forma resumida como
avaliar os resultados obtidos, após se implementar
as soluções encontradas e consequente validação:

Fonte: Ciclo de Formação Lean — Metodologias de Resolução
de Problemas (Eng. José Pedro A. R. Silva, SERS)

passando pela,
análise do problema e identificação da(s)
causa(s)-raiz

No âmbito do Programa Kaïzen, realizaram-se em
janeiro, sessões com as equipas de impressão grá‑
fica e laminagem de cartões, que tiveram como
objetivo encontrar as causas-raiz de um problema
que se tem tornado preocupante: a sujidade nos
cartões poliméricos — cartão de cidadão, carta de
condução e título de residência.
Quando a Equipa Kaïzen começou a analisar
este assunto, existia a teoria baseada na «cren‑
ça» que o foco de sujidade seriam pelos e fibras
sintéticas do vestuário ou panos utilizados nas
áreas produtivas.

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

No entanto, nestas sessões em que se recorreu
às técnicas de brainstorming e dos «5 Porquês»,
foram identificadas outras hipóteses por parte
dos colaboradores como, parte da sujidade pro‑
vir das paletes de madeira, dos equipamentos
de ar condicionado e ventilação, do transporte e

acondicionamento das matérias-primas recebi‑
das, dos horários de limpeza do chão das secções,
da ausência de manutenção e limpeza de alguns
equipamentos, das próprias infraestruturas (teto
ou chão) das secções, da aspiração, entre muitas
outras.

Após este levantamento realizado em fábrica, foi
feita uma análise detalhada, da qual resultaram
treze medidas corretivas e propostas de melhoria,
sendo que algumas já foram implementadas em
conjunto com DSA, DEL e SLG, e outras estão em
vias de implementação.
Do conjunto de medidas implementadas desta‑
cam-se, a definição de novos locais para ser reti‑
rado o invólucro de proteção das matérias-primas
aquando a sua entrada em fábrica, a substituição

de paletes de madeira por paletes de plástico, a al‑
teração de horários de limpeza nas secções de for‑
ma que a mesma não ocorra em horários de labo‑
ração produtiva, a sensibilização de boas práticas
que por vezes são esquecidas por parte dos cola‑
boradores, a revisão e melhoria de alguns equipa‑
mentos de apoio à produção que contaminavam o
produto ou a criação de novas regras e rotinas de
manutenção e limpeza dos equipamentos.
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OS MAIS VENDIDOS 2016
MOEDAS

LIVROS

Equipa Olímpica Portugal 2016 (BNC)
Joana Vasconcelos e Luc Luycx

Cara ou Coroa? Pequena História da Moeda
Ricardo Henriques e Nicolau

Série Anual 2016 — Flor de Cunho
Luc Luycx e Vítor Santos

50 Anos da Ponte 25 de Abril (BNC)
José Aurélio e Luc Luycx

Eusébio (Prata Proof)
André Carrilho

Sou o Lince Ibérico — O Felino Mais Ameaçado do
Mundo
Maria João Freitas, Tiago Albuquerque e Nádia
Albuquerque

Museu Lisboa St. António
Vários autores

Vou ao Teatro Ver o Mundo
Jean-Pierre Sarrazac
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ENTREVISTA -

«A DIVERSIDADE
DE ÁREAS TORNA
O TRABALHO
MAIS ALICIANTE,
MAS COM MUITA
COMPLEXIDADE»
JURISTAS

BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.  37

N

uma empresa com a dimensão, a responsabilidade e as carac‑
terísticas da INCM, com múltiplas e distintas áreas de negó‑
cio, garantir o cumprimento de todas as normas e regulamen‑
tos legais é um imperativo inquestionável, mas, como se pode
calcular, não é uma tarefa simples ou fácil.
Acompanhar toda a legislação nacional e da União Europeia
aplicável à INCM, elaborar contratos de aquisição ou fornecimento de bens
e serviços, contratos de edição ou coedição, representar a empresa no con‑
tencioso, participar na redação ou na alteração de regulamentos internos e
prestar apoio jurídico a todas as áreas são algumas das atribuições confiadas
aos nossos juristas.
Para conhecer melhor o trabalho destes profissionais com formação em Di‑
reito, elementos imprescindíveis para a empresa poder atuar sempre dentro
da legalidade, fomos conversar com dois deles: a Rosa Martins e o Paulo
Pires.
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Matriz [M] Podem contar-nos o vosso percurso na empresa?
Paulo Pires [PP] Entrei para a INCM em 1992, para a antiga sec‑
ção de Fotocomposição. Tive aí um percurso de alguns anos, até
2006, onde comecei por ser fotocompositor tendo aprendido algu‑
mas atividades relacionadas com as artes gráficas. Ainda dentro da
Fotocomposição, cheguei a subchefe da secção, que na altura tinha
uma equipa de cerca de 50 pessoas, e, mais tarde, assumi a chefia,
função que mantive durante alguns anos. Entretanto, passei para a
área de Planeamento, onde eram rececionados os documentos para
publicação e efetuada a programação do Diário da República, uma
fase que antecede o trabalho da fotocomposição. No último período
que trabalhei nessa secção, rececionava os pedidos de credencia‑
ção das diversas entidades oficiais (termos de adesão) para que as
mesmas pudessem publicar no Diário da República. É um trabalho
muito interessante, adorei lá estar, conhecer as diversas áreas da
empresa é sempre muito enriquecedor e acho positivo as pessoas
terem essa multidisciplinaridade e esse conhecimento. Ainda estive
algum tempo na área de Planeamento, não em funções de chefia,
mas como técnico administrativo. Mais recentemente, em 2015, tive
um convite por parte da Direção de Serviços Jurídicos para partici‑
par no projeto de implementação de uma área de compliance legal
na empresa. Foi um projeto que eu abracei sem conhecimento do
que era o compliance, na verdadeira aceção da palavra, mas, mesmo
assim, abracei esse desafio, que se tem vindo a desenvolver até hoje.
Rosa Martins [RM] A minha carreira na INCM é muito mais curta
do que a do Paulo, porque só estou na empresa há dois anos, tendo
entrado diretamente na Direção de Serviços Jurídicos, onde ainda
exerço funções.
[M] Como é que é o vosso dia-a-dia? Que funções desempenham na
empresa?
[PP] Como jurista, realizo a função de compliance, que, entre inú‑
meras definições, aquela que parece adequar-se à nossa realidade
traduz-se como «cumprimento», ou seja, a atuação de acordo com
certos padrões obrigatórios de comportamento ou recomendações
para uma determinada atividade. Compliance significa estar em
conformidade com a legislação em vigor, com as regras, especifica‑
ções, diretrizes, normas internas, regulamentos, políticas, procedi‑
mentos internos, padrões.
A minha função é, diariamente, verificar a legislação aplicável à
INCM e às suas atividades, a nível nacional e internacional. Esse
é um trabalho constante. Todos os dias, quando chego, abro o Diário da República e o Jornal Oficial da União Europeia e verifico
se há legislação nova com implicações diretas ou indiretas para
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as diversas atividades desenvolvidas pela nossa empresa. É pre‑
ciso retirar daí todo o «sumo», ou seja, tudo aquilo que interessa
à INCM, seja a produção do cartão de cidadão, passaporte, seja a
edição do Diário da República ou a produção de moeda, contras‑
tarias, etc. Tenho de verificar na íntegra as publicações onde pos‑
sa sair legislação que importe às nossas atividades. Normalmen‑
te, as diretivas da União Europeia não entram logo em vigor no
nosso ordenamento jurídico, têm de passar por um processo de
transposição. No entanto, há diretivas que já estão regulamenta‑
das, como por exemplo, as relativas a produtos químicos, e, quan‑
do há alterações, nós observamo-las logo e verificamos aquilo que
é adaptável à INCM. Um exemplo muito claro e muito recente
de um diploma que entrou imediatamente em vigor nos Estados
membros foi o novo regulamento de proteção de dados pessoais,
embora tenha um prazo de adaptação às novas regras até 2018.
Para além desta consulta, se existirem matérias relevantes ou de in‑
teresse para as atividades da empresa, o compliance produz alertas
jurídicos com a legislação que saiu, sob uma forma temática, que
são enviados para a administração e para as direções que, por sua
vez, tratam da divulgação dentro das respetivas áreas. Estes alertas
são enviados para a gestão de topo da INCM, que tem o dever de
fazer cumprir as regras junto dos seus subordinados. Esta divulga‑
ção é ainda publicitada na nossa intranet, numa área destinada ex‑
clusivamente ao compliance legal, onde todos os trabalhadores po‑
dem consultar os alertas jurídicos. As áreas que tiverem dúvidas de
caráter legal podem colocar questões que são respondidas através
de uma informação compliance, muito mais detalhada, com uma in‑
terpretação da lei aplicada ao caso concreto que nos estão a colocar.
Isto é um trabalho que nunca está acabado. Nas áreas mais críticas
ou consideradas mais de risco, o compliance faz um trabalho ainda
mais exaustivo.
[RM] Na Direção de Serviços Jurídicos damos assessoria jurídica ao
conselho de administração da INCM, bem como a todas as áreas e
departamentos da empresa. Elaboramos informações e pareceres
sobre os mais diversos assuntos, mediante o que nos é solicitado,
designadamente em matéria de contratação pública, de direito do
trabalho, empreitadas de obras públicas… Elaboramos todo o tipo de
contratos, como contratos de aquisição de bens e serviços e contra‑
tos de edição ou de coedição, redigimos protocolos e memorandos
de entendimento com outras instituições, quer nacionais quer es‑
trangeiras, participamos em grupos de trabalho constituídos para a
criação ou revisão de regulamentos internos. As advogadas da DJS
também representam a INCM em juízo, em especial no âmbito do
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Rosa Martins

contencioso administrativo, laboral e cível. Estes são apenas alguns
exemplos do que fazemos. Sendo a INCM uma empresa com um
nível de atuação tão amplo, e onde as relações de confiança com os
seus clientes e de parceria com outras entidades assumem especial
relevância, a presença de um apoio jurídico em todas as unidades
de negócio é essencial.
Suponho que grande parte do nosso trabalho se prende com a con‑
tratação pública. Dada a amplitude da atividade da empresa, são
adquiridos inúmeros bens e serviços através dos procedimentos es‑
tipulados para o efeito no Código dos Contratos Públicos. São pro‑
cedimentos que, normalmente, se iniciam na Direção de Compras,
a qual nos remete as peças dos procedimentos pré-contratuais para
revisão jurídica, integramos o júri dos procedimentos, fazemos ou
revemos os relatórios desses procedimentos, respondemos a even‑
tuais reclamações que sejam apresentadas… Tudo isso constitui
grande parte do volume do nosso trabalho diário. Neste domínio,
trabalhamos diretamente com a DCP, cuja equipa tem muita expe‑
riência e nos dá também bastante apoio técnico.
[M] Dentro da Direção de Serviços Jurídicos, vocês trabalham apenas
em áreas específicas ou fazem um pouco de tudo?
[RM] Só o Paulo é que tem uma área específica, eu e as restantes co‑
legas, tal como já referi, damos apoio a todas as áreas, a atuação da
DSJ é transversal a toda a empresa. Do ponto de vista técnico, a um
jurista de empresa é exigível uma amplitude de conhecimento, não
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Paulo Pires

só no que se refere a diferentes áreas do direito, mas também no que
toca a outras disciplinas. Para além do necessário domínio do direi‑
to, importa conhecermos as diferentes áreas de negócio da INCM e
contribuirmos para a criação de valor para a empresa. Não podemos
estar fechados numa «bolha», devemos fomentar uma relação de
proximidade com todos os departamentos e ser multidisciplinares.
[M] A diversidade de áreas de atividade da INCM representa uma
dificuldade para o vosso trabalho?
[PP] A diversidade de áreas torna o trabalho mais aliciante, mas com
muita complexidade. É preciso muito cuidado, muito rigor na ob‑
servação da legislação, onde por vezes é necessário o apoio técnico
das diversas áreas. Por exemplo, se sair legislação do ambiente, ve‑
rifico a aplicabilidade à INCM, mas depois há características técni‑
cas que exigem uma interação com a área técnica responsável, por
isso se diz que o compliance é de todos. No nosso modelo atual de
compliance só temos uma pessoa. Para esta imensidão de produtos
e serviços, tendo também em vista a internacionalização dos mes‑
mos, para já, o que se tem feito é essa complementaridade. Mas isto
é uma atividade em constante desenvolvimento.
A existência do compliance legal não afasta o facto de todas as áreas
da INCM terem de conhecer as disposições legais aplicáveis a cada
negócio, assumindo um papel de primordial importância num ou‑
tro nível de controlo, com o objetivo claro da verificação e apoio em
termos complementares do cumprimento legal.
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[RM] A diversidade de áreas contribui, de facto, para que o nosso
trabalho seja mais interessante, exigindo-nos uma aprendizagem
constante. Antes de vir para a INCM, não tinha noção da multipli‑
cidade de atribuições da empresa. Conhecia o Diário da República,
conhecia as publicações da INCM, sabia que era aqui feita a moe‑
da, mas desconhecia, por exemplo, o trabalho das contrastarias. Na
INCM temos a possibilidade de trabalhar em matérias muito dis‑
tintas e, nesse sentido, o trabalho do Paulo é importantíssimo, por‑
que nos permite acompanhar toda a legislação aprovada com relevo
para a nossa atividade diária.
[M] Quais são as maiores dificuldades ou desafios do vosso trabalho?
[RM] As dificuldades aparecem no dia-a-dia e prendem-se essencial‑
mente com a necessidade de dar uma resposta célere ao que nos é
solicitado. Penso que um dos próximos desafios vai ser a alteração
ao Código dos Contratos Públicos, fruto de uma alteração das di‑
retivas europeias, que têm de ser transpostas para o direito portu‑
guês. Assim que o diploma for publicado terá de haver um esforço
acrescido para a rápida implementação das alterações no âmbito
dos procedimentos pré-contratuais.
[PP] O compliance tem na INCM o grande desafio de se implemen‑
tar, de se divulgar e de chegar até todos ao nível da cultura organi‑
zacional. Nós temos que exercer as nossas atividades nas diversas
áreas pautando-nos pela conformidade legal. O nosso relaciona‑
mento com os clientes, com os nossos stakeholders, tem de estar em
conformidade. Para além deste desafio, que implica o envolvimento
de todos, temos previstas ações de sensibilização que se pretende
fazer chegar a todos. Entre a diversidade de áreas e negócios em
que estamos envolvidos, as dificuldades são para nós um desafio.
[M] Como é que vão atualizando os vossos conhecimentos? Costumam
participar em iniciativas de formação ou informação na área jurídica?
[RM] A formação contínua em distintas áreas é essencial para a nos‑
sa atividade. Temos de nos manter atualizados e manter o contacto
com outras entidades e colegas. Nos últimos dois anos tive forma‑
ções sobre contratação pública, o novo Código do Procedimento
Administrativo, propriedade intelectual e participei em sessões pú‑
blicas sobre a revisão do Código dos Contratos Públicos.
[PP] A área de compliance legal também tem essa necessidade, por‑
que é uma área de muita complexidade, embora não se compare
com o que existe por exemplo nas instituições financeiras a nível
mundial, onde chega a estar mais de uma centena de pessoas envol‑
vidas nas áreas de compliance. A INCM neste momento tem apenas
uma pessoa, eu, e senti, assim que aqui cheguei, a necessidade de
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me especializar, de ter e de trocar conhecimentos com outras áreas
empresariais a nível nacional, por isso, participei em algumas con‑
ferências a nível académico e fiz um curso de pós-graduação nesta
área (Law Enforcement, Compliance e Direito Penal nas Atividades
Bancária, Financeira e Económica), que serviu para sedimentar os
meus conhecimentos.
[M] Acham que a área jurídica tem recursos suficientes?
[RM] Somos uma equipa pequena, mas coesa, e procuramos dar res‑
posta a todas as solicitações com a maior brevidade possível. Im‑
porta aqui referir que o trabalho na DSJ não é apenas jurídico, é
essencial o apoio da secretária da Direção, a Odete Antunes, que
organiza e gere todo o acervo documental da DSJ.
[PP] No que respeita aos recursos humanos da área de compliance,
não me compete a mim definir se são escassos ou não. Não exis‑
te um modelo de compliance padrão. As empresas podem adotar o
modelo que quiserem em função das suas necessidades.
[M] Sentem que o vosso trabalho é reconhecido?
[RM] Sim, sobretudo pelas áreas com quem trabalhamos mais
diretamente.
[PP] Sinto esse reconhecimento, ao nível do compliance, porque
abarca a totalidade das áreas da empresa. Uma das ações que nos
propusemos efetuar o ano passado foi uma auscultação junto das
diversas áreas, sob a forma de um inquérito sobre compliance legal.
[M] Gostam daquilo que fazem?
[RM] Sim, gosto.
[PP] Sim, é a «nossa praia», a nossa área.
[M] Quais são as vossas perspetivas em termos profissionais?
[RM] Gostaria de continuar aqui a trabalhar. Numa empresa tão di‑
nâmica como a INCM sinto que posso crescer profissionalmente e
potenciar mais as minhas capacidades.
[PP] É a continuidade, a consolidação, continuar a fazer o meu tra‑
balho, na área de compliance. É lógico que, estando na Direção de
Serviços Jurídicos, também gostaria ter contacto com outras reali‑
dades, de desenvolver outras atividades além do compliance, porém
verifico que o trabalho ligado a esta área implica uma entrega a
tempo inteiro.
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RECURSOS HUMANOS
INCM E-LEARNING — A NOVA PLATAFORMA
DE FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
Arrancou a plataforma da INCM de formação à distância (e-learning).
À distância de um clique, mais colaboradores vão
desenvolver as suas competências profissionais e
potenciar o seu desenvolvimento pessoal.
Estarão disponíveis diversas ações, que pelas
suas características, se enquadram nesta forma de
aprendizagem.
A aposta da INCM na formação fica assim reforçada, passando a estar disponível, além da formação
presencial, o novo formato de formação à distância.
Cada participante poderá realizar as formações
no horário mais conveniente e no ritmo que julgar
mais adequado.
Sempre que estiver inscrito numa ação, realizada
neste formato, receberá um email de convocatória
com todas as informações de acesso e realização
do curso.
Decorre a primeira ação disponibilizada na plataforma sobre um tema crucial à nossa empresa: a Segurança da Informação. Participe.
A DRH/GDP estará disponível para prestar todas as informações e o apoio necessário, para que
este novo conceito de formação na INCM seja um
sucesso.
Mais e melhor formação… para si, para TODOS!

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
O novo modelo de avaliação de desempenho, ope‑
racionalizado através de SAP, encontra-se em fase
de introdução de melhorias na sua ferramenta in‑
formática, após o que ficará disponível para ser
testado pelos avaliadores e validadores.
Prevê-se a sua entrada em funcionamento no iní‑
cio de 2017, a partir do Portal do Colaborador.
Contamos em breve facultar mais informações.

CONSULTA DO VIAJANTE NO POSTO MÉDICO DA
CASA DA MOEDA
Em linha com o objetivo de melhoria contínua
prosseguido pelos Serviços Sociais da INCM
foi disponibilizada uma nova valência no posto
médico da Casa da Moeda.
Trata-se da Consulta do Viajante, mantendo-se as
consultas de clínica geral, ginecologia e obstetrí‑
cia e nutrição.
A consulta é assegurada pela Sr.ª Dr.ª Sofia Carlos
e destina-se a colaboradores, aposentados/refor‑
mados e familiares beneficiários que necessitem
de viajar especialmente para África, Continente
Asiático e América do Sul.
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ADMISSÕES

Sílvia Maria Pires Garcia
DCM/Inovação

Admitida em outubro de 2016
Licenciada em engenharia química, pela Facul‑
dade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa e doutorada no ramo de bioquí‑
mica, especialidade de biotecnologia e com larga
experiência na área da investigação e desenvolvi‑
mento de processos de inovação.
Foi contratada para gerir a área da inovação, uma
área muito importante para o sucesso da ativida‑
de e da sustentabilidade da empresa, que precisa
de ser assegurada nas suas diversas dimensões:
gestão da rede de inovação interna, da rede de
parceiros externos, que inclui Universidades e ou‑
tros Centros de Competência, assegurar a ligação
entre a inovação e as necessidades comerciais e
industriais da atividade da empresa e a gestão de
processos e candidaturas a fundos nacionais e eu‑
ropeias de apoio à inovação.

A área de compras encontra-se diretamente ligada
ao sucesso na melhoria dos índices de eficiência
da empresa, e este recrutamento visa fazer face ao
crescente acréscimo de trabalho e ao elevado nível
de especialização necessário nestes processos.

Hugo Emanuel Oliveira Acúrcio
DCM/Loja de Coimbra

Desde janeiro de 2016, que colaborava nesta loja
em regime de contrato de trabalho temporário.
Foi admitido janeiro do corrente ano para refor‑
çar o quadro de pessoal da loja de Coimbra. Pos‑
sui vasta experiência no mercado livreiro. As suas
atividades passam pelo atendimento ao publico e
participação nos vários eventos e feiras e apoian‑
do na área da revenda e outras funções de gestão
diária da loja de Coimbra.

Sara Raquel Serras Alves
UCO/Marcação de Lisboa
Susana Raquel Guerreiro
Baptista
DCP

Admitida em outubro de 2016
Licenciada em Economia e pós graduação em sis‑
temas e tecnologias de informação para as organi‑
zações. Experiência e formação na gestão de pro‑
cessos de compras e de aquisição de produtos e
serviços na área das compras públicas.

Admitida em fevereiro de 2017
Esta colaboradora visa fazer face ao aumento de
artigos entregues para marcação na Contrastaria
de Lisboa, face à entrada em vigor do novo Regi‑
me Jurídico das da Ourivesaria e das Contrasta‑
rias (RJOC) e da introdução de um novo negócio
na área, respetivamente a possibilidade de marca‑
ção a laser de artefactos de ourivesaria ou joalha‑
ria em platina, ouro ou prata.
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Sofia da Loira Figueira
UCO/Laboratório de Lisboa

Admitida em fevereiro de 2017
Licenciada em química tecnológica, pela Faculda‑
de de Ciências da Universidade de Lisboa, com
experiência na área na área dos laboratórios. A
sua contratação, para o laboratório de análises da
Contrastaria de Lisboa, pretende complementar a
capacidade necessária para responder ao aumen‑
to do volume de trabalho provocado pela altera‑
ção do Regime Jurídico da Ourivesaria e Con‑
trastaria, o qual veio prever a realização de novos
ensaios químicos e instrumentais.

Telmo João Esteves Pereira
UCO/Laboratório de Lisboa

Tendo obtido o curso profissional de Técnico de
análises Laboratoriais, as suas funções envolvem
atividades de execução de operações laborato‑
riais, ao nível do processo analítico, da amostra‑
gem, da pesagem e da análise de ensaios quími‑
cos e instrumentais. A sua contratação reforça o
quadro de pessoal do laboratório de análises de
Lisboa fundamental para cumprimentos de pra‑
zos legais e serviços oficiais.

Rodrigo Daniel Martins
Faustino
DSI/Divisão de Desenvolvimento
e Gestão Aplicacional

Admitido em novembro de 2016
Licenciatura em Engenharia Informática e de
Computadores e mestrado em engenharia de sof‑
tware e inteligência artificial, ambos concluídos
no IST. Larga experiência de programador e de
equipa de desenvolvimento de manutenção de
sistema TI
Irá reforçar a equipa de desenvolvimento e gestão
aplicacional da DSI, especializado em programa‑
ção Java/Liferay, contratado a fim de internalizar
na INCM competências nesta área, necessária ao
desenvolvimento dos portais tais como o do Diá‑
rio da República Eletrónico.

Ricardo Araújo da Silva
DSI/Divisão de Desenvolvimento
e Gestão Aplicacional

Admitido em novembro de 2016
Licenciatura em Tecnologia em Análise e Desen‑
volvimento de Sistemas.
Com percurso profissional ligado à área de SAP
PI, visando a sua contratação suprir e internalizar
algumas funções que têm sido fornecidas através
de consultoria designadamente na área de SAP-P
I uma vez que a estratégia de IT passa pela inter‑
nalização do conhecimento e das competências.
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Tiago Martins Catarino
PMO

Admitido em outubro de 2016
Mestrado em Engenharia Informática e Compu‑
tadores, e mestrado em Engenahria informática
e de computadores, com especialização em siste‑
mas empresarias, ambos concluídos no IST.
Trata-se de um técnico superior que veio reforçar
a equipa do PMO, onde realizou, desde outubro
de 2015, um estágio profissional de 12 meses, e
tem como tarefas o apoio aos diversos projetos da
área e, mais especificamente os relativos ao mo‑
delo de custeio e à rastreabilidade de produtos na
INCM.

e de transporte, uma das áreas mais importantes
da atividade gráfica da empresa, e onde se aposta
fortemente no esforço de internacionalização.

Rodrigo Catarino Antunes
Perez Monteiro
DEL/Engenharia e Sistemas de
Automação

Admitido em novembro de 2016
Licenciatura em Engenharia Informática e de
Computadores e mestrado com tese sobre o tema
“Agentes Inteligentes”, ambos concluídos no IST.
Veio reforçar a equipa da DEL – Engenharia e Sis‑
temas de Automação (ESA), onde anteriormente
tinha realizado um estágio profissional de 12 me‑
ses, e tem como atividades o apoio na manutenção
dos sistemas informáticos que estão integrados
nos equipamentos fabris, bem como o acompanha‑
mento e manutenção da certificação ISO 27001.

Ricardo Miguel Jorge Matias
DCM/Divisão Comercial Gráfica
Mário Miguel Mousinho Pereira
DRH/Divisão Administrativa
Admitido em novembro de 2016
Licenciatura em Engenharia Informática e de
Computadores, pelo IST e MBA pela Universida‑
de Católica.
Trata-se de uma contratação muito oportuna de
um técnico com larga experiência em consultoria,
tendo nomeadamente, nestas funções sido um
dos responsáveis pelo estudo desenvolvido pela
AMA relativo ao processo de evolução do cartão
de cidadão (versão 2.0), uma experiência que lhe
é muito útil nas tarefas que vem desenvolver na
equipa Comercial gráfica, onde desempenha fun‑
ções associadas à Gestor de Produto e de clientes
relacionado com os documentos de identificação

Admitido em outubro de 2016
Licenciado em Gestão de Recursos Humanos,
pelo ISCSP.
Realizou um estágio na área administrativa da
DRH, tendo sido contratado em outubro último, a
fim de substituir uma técnica desta área da DRH,
que entretanto se aposentou. Tem como funções
principais a elaboração e resposta a inquéritos de
entidades exteriores, a elaboração e manutenção
de procedimentos aplicáveis na área administra‑
tiva dos RH.
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APOSENTAÇÃO

PROLE
Maria Lurdes Jesus Romero André (UGF)
Iniciou o seu percurso em abril de 1974 e
terminou em outubro de 2016.

José Henrique Macedo Bandeira (UGF)
Iniciou o seu percurso em novembro de
1975 e terminou em dezembro de 2016.

Lurdes Bento Garcia Mendes (UPB)
Iniciou o seu percurso em julho de 1981 e
terminou em fevereiro de 2017.

Teresa Maria Santos Esteves Pereira
(UGF)
Iniciou o seu percurso em fevereiro de 1981
e terminou em janeiro de 2017.

Anabela Domingos Carreira (DCM)
Iniciou o seu percurso em janeiro de 1981 e
terminou em fevereiro de 2017.

Sandra Maria Cruz Maia Torres (DCM)
Fernando Jorge Martins Ramos (DSI)
Filipe Daniel Coutinho Guerra (UMD)
Vanessa Cristina Parrado Vicente (DCM)
Maria Helena Atayde Varela (UPB)
Patrícia Helena Ribeiro Lomba (DRH)
Domingos Perpétuo Gurjão (UGF)
Rui Guilherme Esteves Nogueira (DSI)
Ricardo Araújo da Silva (DSI)
Joaquim Ferndando Sousa Teixeira (UCO)
Nuno Alexandre Serrano Ferreira (UGF)

ÓBITO
No passado dia 14 de fevereiro, faleceu o nosso
colega Vitor Manuel Farinha Martins. Há 37 anos
que, com enorme dedicação, fazia parte dos qua‑
dros da INCM, integrando a Direção Financeira,
onde exercia as funções de técnico administrativo.
A todos os familiares e amigos se apresentam as
mais sentidas condolências.
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ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DOS
COMPROMISSOS JUNTO DO FÓRUM IGEN

AÇÕES DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA
E HIGIENE NO TRABALHO

A INCM como empresa fundadora do Fórum
IGEN — Igualdade de Género nas Empresas tem
levado a efeito um conjunto de iniciativas que
contribuíram, de forma decisiva, para que o valor
do respeito pela igualdade de género e não dos‑
criminação se constitua como um valor estrutu‑
rante da organização.
Contudo, ciente que ainda há etapas a percorrer,
em cerimónia que teve lugar no dia 6 de dezem‑
bro, no salão nobre do Instituto Superior Técnico,
a INCM procedeu à assinatura dos novos compro‑
missos para 2017, em ordem a prosseguir a imple‑
mentação de políticas e medidas que promovam
a igualdade de género no meio laboral.

Em parceria com a empresa 3M — Líder Mundial
em Segurança e Equipamentos de Proteção tive‑
ram lugar no edifício da Casa da Moeda várias
ações de formação no âmbito da utilização de
equipamentos de proteção individual.
Os temas abordados incidiram na proteção audi‑
tiva e respiratória e tiveram como objetivo dotar
os trabalhadores de informação sobre os riscos
potenciais da exposição ao ruído durante o traba‑
lho assim como sobre os decorrentes da exposi‑
ção a agentes químicos nos locais de trabalho e
acerca da correta utilização dos protetores auditi‑
vos e máscaras de proteção.
Uma abordagem positiva da Higiene e Segurança
no Trabalho pressupõe agir, individual e coletiva‑
mente, no sentido de, permanentemente, em cada
posto de trabalho, serem identificados e comba‑
tidos os riscos para a saúde, construindo e man‑
tendo um ambiente de trabalho seguro e saudável
para todos, sendo nessa perspetiva que as ações
foram promovidas.
Assim sendo, aceitando o princípio de que pre‑
venir é sempre mais económico do que «curar»,
a Higiene e Segurança no Trabalho representa‑
rá sempre um investimento, pelo que investir na
formação dos trabalhadores assume um papel
fundamental para a promoção de uma cultura de
segurança.
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Carta Portuguesa para a Diversidade
GRUPO DE TRABALHO SELO DA DIVERSIDADE
A assinatura pela INCM da Carta Portuguesa para
a Diversidade demonstra o seu empenhamento
na construção de uma organização mais diversa,
mais inclusiva e, portanto, mais competitiva.
Com a assinatura, a INCM assumiu um conjun‑
to de compromissos com vista à implementação
das diversas vertentes da Carta, nomeadamente
no que respeita à igualdade de oportunidades no
trabalho independentemente da origem cultural,
étnica e social, género, idade ou características
físicas.
Para atingir esse objetivo, a INCM tem vindo a
participar de forma ativa num dos grupos de tra‑
balho encarregues de dinamizar e expandir a Car‑
ta Portuguesa para a Diversidade.
O grupo tem como missão elaborar um regula‑
mento e restantes instrumentos para premiar as
organizações empregadoras que se candidatem e
se distingam nas políticas e estratégias de promo‑
ção da diversidade.
A abertura oficial das candidaturas ao Selo da Di‑
versidade vai ocorrer no dia 22 de maio de 2017,
no âmbito da realização do Fórum Nacional da
Diversidade.

NOVA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE MEDICINA DO TRABALHO
NO PORTO E EM COIMBRA
Após convite endereçado a várias empresas, foi
escolhida a empresa MEDICISFORMA para, du‑
rante os próximos 12 meses, com início no dia
1 de setembro de 2016, prestar o serviço de medi‑
cina do trabalho no Porto, Gondomar e Coimbra.
A MEDICISFORMA está a operar no mercado
desde 1996, promovendo a prevenção dos riscos
profissionais e a proteção e promoção da saúde
do trabalhador.
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GRUPO DESPORTIVO

Atletismo Jorge Martins

«Os trabalhadores da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, E. P. organizam, nos termos dos artigos 78.º e seguintes dos estatutos do INATEL,
um centro de cultura e desporto que toma a designação de Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, resultante da fusão do Grupo Desportivo e Recreativo do Pessoal
da Imprensa Nacional de Lisboa (C. C. D. n.o 297) e do Grupo Desportivo
e Cultural dos Trabalhadores da Casa da Moeda (C. C. D. n.o 947), com
sede social em Lisboa, na Rua da Rosa, 285.»

I

niciava-se assim a história do nosso Grupo que celebra em 13 de mar‑
ço de 2017 os seus 30 anos de vida.
Como seus antecessores existiram o Grupo Educativo e Desportivo
do Pessoal da Casa da Moeda, fundado em 1935; o Grupo Desportivo
e Recreativo do Pessoal da Imprensa Nacional de Lisboa, fundado em
5 de março de 1937 e ainda o Grupo Desportivo e Cultural dos Traba‑
lhadores da Casa da Moeda, fundado no ano de 1976.
A INCM resultou da fusão das empresas Imprensa Nacional e Casa da
Moeda em 1972. Só em 1987 foi possível unificar os dois grupos existen‑
tes. Até aí tinham direções e atividades autónomas, existindo associados
comuns aos dois grupos e outros que faziam questão de só o serem do grupo
com origem no seu edifício de trabalho. Sempre existiu alguma rivalidade
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entre os trabalhadores dos dois principais edifícios da empresa e esse fator
espelhava-se no dia-a-dia dos grupos. Em 1987 foi, enfim, possível criar um
grupo comum que acolheu o espólio das duas associações.
Dos anteriores presidentes das duas colectividades devemos realçar o pa‑
pel desempenhado por Jorge Vieira, Martiniano Domingos Júnior, Luís Real
Lopes, Porfírio Alves e Mário Lourenço (GD IN), António Anjos (GD IN e
GD INCM), Hermenegildo Munhoz, Lauriano Paulo, Eduardo Leitão e Or‑
lando Duarte (GD CM) e António Serra (GD INCM). Sem o seu empenho
voluntarioso não teria sido possível gerir uma coletividade que desenvolve
toda a sua atividade sem qualquer funcionário sequer a tempo parcial. Fo‑
ram muitas horas de reuniões pós-laborais, acompanhamento de activida‑
des, elaboração de documentos necessários ao relacionamento do GD com
outros organismos, de entre os quais se destaca o INATEL.
Ao longo destes 30 anos as sucessivas direções têm-se empenhado em man‑
ter diversas equipas que permitiram a representação do GD nas mais varia‑
das competições de caráter amador. Não numa perspetiva de conquista de
títulos, mas sim na possibilidade que esta prática permite manter a coesão
social da empresa e de proporcionar uma atividade física e intelectual sau‑
dável. A necessidade de acompanhar as tendências que a própria sociedade
define levou a que algumas secções desaparecessem naturalmente, enquan‑
to outras foram surgindo. O basquetebol e o andebol foram, talvez, aquelas
que maior saudade deixaram. O andebol foi sempre uma modalidade muito
acarinhada, com equipas muito competitivas. O basquetebol, sob a orienta‑
ção de Pires da Silva, esteve também muito ativo sobretudo nos anos 70 e
80. Modalidades como o judo, xadrez, damas, jogos de cartas e tabuleiro, tiro
ao alvo com pressão de ar levavam muitos associados a conviver na Rua da
Rosa em horário pós-laboral. A secção de cinema amador, onde se destacou
Jeremias Rocha, produziu diversas curtas-metragens que representaram o
GD em festivais realizados um pouco por todo o País. A cobertura das ati‑
vidades do grupo tem tido também um cuidado especial, quer através de
reportagens fotográficas, quer através de filmagens. Contamos neste ano
de 2017 apresentar um documentário extensivo. As atividades de exterior
têm sido também muito acarinhadas ao longo dos anos, como as inevitáveis
excursões, caminhadas, descidas de rio em caiaque, arborismo e coastering.
No passado, a pesca desportiva era muito apreciada tendo sido realizados
diversos concursos internos e participação em provas externas. O rally paper era também muito concorrido colocando à prova os conhecimentos dos
participantes sobre a cidade de Lisboa e sobre cultura geral.
Vários foram os associados que se destacaram: o Professor Bento das es‑
colas de natação (que tantas gerações formou); Joaquim Arede, seccionis‑
ta da modalidade; o saudoso José David, instrutor de ginástica; Bailão Lo‑
pes, secretário da direção e um dos mais empenhados sócios, colaborando
transversalmente com diversas modalidades; Armindo Pires Fernandes e
Francisco Nascimento, membros ativos de várias direções; José Vermelho,
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seccionista de futebol; Passos, seccionista de andebol, e Artur Pires, tesou‑
reiro e aguerrido jogador de futebol.
Hoje em dia o Grupo continua a ter equipas competitivas nas modalidades
de futebol de 11 e futebol de 7. O atletismo é a modalidade com maior cres‑
cimento. Depois do excelente trabalho de seccionista desenvolvido por José
Abreu, mais recentemente foi o Carlos Freire a dinamizar, e de que forma, a
modalidade. 2017 é um ano de mudança e serão a Sofia Pires e a Ana Morais
a liderarem a equipa. Cerca de três dezenas de atletas percorrem as ruas da
cidade e arredores, nas mais diversas competições organizadas por coletivi‑
dades e associações. De entre todos destaca-se o Paulo Alves várias vezes
medalhado. Na delegação norte também a prática do atletismo é uma reali‑
dade, destacando-se a Dina Torres.
No ténis de mesa destacaram-se os nomes de António Mourinha que hoje dá
nome ao torneio da coletividade, Rogério Correa, Joaquim Duarte e Delgado
Nunes foram outros atletas que se destacaram na modalidade. Atualmente o
ténis de mesa está em ressurgimento. Contando com a presença de antigos
atletas e novos jogadoresm tem surgido a representar o GD nas competi‑
ções do INATEL.
O cicloturismo, no passado, e o BTT, atualmente, continuam a ser modali‑
dades acarinhadas pelos sócios. No passado mais numa vertente recreativa,
atualmente o Grupo tem uma equipa competitiva onde se destaca a Sandra
Costa, que já várias vezes subiu ao pódio nas provas disputadas no concelho
de Lisboa.

1 Basquetebol anos 70
2 Natação feminina anos 50
3 Equipa judo anos 70
4 Equipa ténis de mesa anos 50

1

2

3

4
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A vertente cultural tem sido sempre muito acarinhada pelo Grupo. Desde o
concurso fotográfico anual, passando pelas diversas exposições individuais
de associados que partilham com a restante comunidade da INCM a sua
arte. Também o teatro tem sido uma constante. Quer pelas idas a peças da
mais variada temática, quer pelo apoio aos grupos de teatro amador sedia‑
dos na Rua da Rosa. O mais recente, o «Teatro da Rosa» com inúmeras repre‑
sentações de teatro infantil e comédia que alegraram as festas de Natal da
empresa, bem como «Dias da Criança» e atividades OTL. O Carlos Correia,
no passado, e a Carla Caseiro, na atualidade, foram e são os dinamizadores.
A direção tem consciência do desequilíbrio de representação nos vários lo‑
cais. Na CM existe uma sala de convívio, mesmo ao lado do refeitório, que
permite uma frequência elevada. Infelizmente, tal não acontece na Imprensa
Nacional. O espaço atual é diminuto e com uma localização que impede os
nossos associados reformados de frequentar o espaço. Na área do Porto tem
sido possível usufruir de um espaço gerido pela delegação do GD. A organi‑
zação de convívios em datas significativas tem sido possível. Quer pela ida‑
de dos edifícios quer pela falta de manutenção, os diversos espaços têm so‑
frido infiltrações que degradam o ambiente. De todos salientamos a Rua da
Rosa, sede do Grupo. O espaço encontra-se significativamente degradado

Xadrez anos 50
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impedindo a regular utilização do ginásio. Neste era comum a prática de
tai chi, ministrada pelo António Serra, e aulas de fitness ministradas pela
Carla Morais.
Este é um ano que queremos especial. O aniversário da coletividade assim
o justifica. Um dos objetivos passará pela sensibilização dos trabalhadores
da INCM em se tornarem na sua globalidade sócios do GD. São inúmeras
as vantagens: protocolos em áreas diversas, que vão desde a saúde, beleza,
desporto e cultura; descontos significativos em atividades de exterior, espe‑
táculos teatrais e outros; uma biblioteca extensa e diversificada, e uma deve‑
deteca com títulos significativos.
O espírito que une aqueles que trabalham e representam o GDCTINCM tem
por base o reforço dos laços sociais que unem todos aqueles que trabalham
na INCM, seus familiares e amigos. Vem connosco celebrar este aniversário.
Junta a tua força à nossa, tornando o Grupo cada vez mais forte.

1

2

3

1 Cicloturismo anos 80
2 Torneio Ténis Mesa 2014
3 BTT Barcarena 2015
4 Equipa Futebol 11 2016
5 Grupo Teatro da Rosa 2013

4

5
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS INCM
No dia 3 de dezembro, a Associação de Reforma‑
dos da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (ARIN‑
CM), realizou o seu habitual almoço de Natal e
Ano Novo de 2016/17.
Saindo da porta das Oficinas da Casa da Moeda,
pelas 8 horas, em direção a Almeirim, Santarém,
com paragem para o pequeno-almoço, seguindo
depois rumo a Alpiarça, onde visitámos o Museu
de Alpiarça (Casa dos Patudos), que foi a residên‑
cia de José Relvas desde os finais do século xix
até 1929, ano da sua morte.
Pelas 13 horas e 10 minutos, foi o momento de os
associados, familiares e amigos da ARINCM se
sentarem à mesa para confraternizar e retempe‑
rar as forças na Quinta da Feteira, nas Fazendas
de Almeirim.
Foram servidos mais de uma centena de almoços
e lanches no Restaurante da referida Quinta da
Feteira, com música para podermos dar um pezi‑
nho de dança durante toda a tarde. Terminámos
no ponto de partida, já eram 21 horas e 30 minutos.
No regresso a Lisboa, os associados foram unâni‑
mes em apreciações positivas sobre a visita cultu‑
ral ao Museu de Alpiarça, onde se encontra uma
rica e vasta coleção composta por pinturas, escul‑
turas e artes decorativas. Na pintura portuguesa
destacam-se nomes como: Silva Porto, José Ma‑
lhoa, Columbano Bordalo Pinheiro e Constantino
Fernandes, para além de outros notáveis artistas e
escolas estrangeiras.
No dia 6 de dezembro, a Delegação do Porto da
Associação de Reformados da Imprensa Nacio‑
nal-Casa da Moeda (ARINCM), realizou também
o seu habitual almoço de Natal e Ano Novo de
2016/17, no Restaurante Campo no Porto, onde se
reuniram dez associados do Norte, entre eles en‑
contrava-se um colega associado já com a proveta
idade de 90 anos.
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BREVES
A VOZ DOS POETAS
A Voz dos Poetas fez-se ouvir na Biblioteca da Im‑
prensa Nacional, no dia 14 de novembro, com a
leitura de poemas de Alexandre O’Neill por João
Meireles e Jorge Silva Melo.
No dia 23 de janeiro, A Voz dos Poetas regressou
novamente à Biblioteca, onde Lia Gama e Jorge

Silva Melo leram poemas de Vitorino Nemésio, e,
no dia 13 de fevereiro, foi a vez da poesia de Afonso
Duarte, lida por Jorge Silva Melo e Luís Lucas.
Estas sessões fazem parte do ciclo de leituras de
poesia A Voz dos Poetas, resultante de uma parce‑
ria entre a INCM e os Artistas Unidos.
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SEMINÁRIO PERMANENTE DE ESTUDOS
GLOBAIS
A Biblioteca da Imprensa Nacional acolheu, no
dia 29 de novembro, a segunda sessão do Semi‑
nário Permanente de Estudos Globais, ativida‑
de desenvolvida pela INCM e pela Universida‑
de Aberta (UAb) no âmbito da Cátedra Infante
Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânti‑
cos e a Globalização.
Lilian Jacoto, Professora da Universidade de São
Paulo (Brasil), foi a oradora convidada e apre‑
sentou o tema «Um ensaio sobre o mundo con‑
temporâneo na perspetiva crítica de Gonçalo M.
Tavares».
A terceira sessão, integrada no ciclo de conferên‑
cias «A Globalização de Rosto Humano», reali‑
zou-se no dia 20 de dezembro e teve como ora‑
dor convidado o escritor e gestor cultural António
Mega Ferreira, que abordou a relevância da litera‑
tura latino-americana à escala global.
Gonçalo M. Tavares foi o orador convidado na
quarta sessão, que teve lugar no Salão Nobre da
UAb, no dia 17 de janeiro, onde o escritor apresen‑
tou o tema «Literatura, Imaginação e Realidade».
A sessão contou ainda com intervenções de José
Eduardo Franco, investigador do Centro de Lite‑
raturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Fa‑
culdade de Letras da Universidade de Lisboa, e de
Duarte Azinheira, diretor da Unidade de Publica‑
ções da INCM.
Na quinta sessão, realizada no dia 24 de fevereiro,
na Biblioteca, o conferencista foi João Costa, Se‑
cretário de Estado da Educação, que apresentou
o tema «Desafios da globalização para o modelo
atual de escolaridade».
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO MANUEL TEIXEIRA
GOMES — BIOGRAFIA
A biografia de Manuel Teixeira Gomes, da autoria
de José Alberto Quaresma, uma coedição INCM
e Museu da Presidência da República, foi apresen‑
tada no dia 27 de janeiro no Museu Nacional de
Soares dos Reis.
O livro foi apresentado por Vera Cálem e Francis‑
co Topa, numa sessão que incluiu ainda a leitu‑
ra de textos por Jorge Vaz de Carvalho e um mo‑
mento musical proporcionado pela pianista Laura
Quaresma.

O DUELO NA BIBLIOTECA
No dia 9 de janeiro, a Biblioteca da Imprensa
Nacional foi palco de O Duelo, uma leitura en‑
cenada, a partir do texto homónimo de Bernardo
Santareno, à qual se seguiu uma animada conver‑
sa com os artistas.
Este espetáculo, organizado pela INCM em par‑
ceria com o Teatro Nacional D. Maria II, teve en‑
cenação e dramaturgia de Miguel Moreira/Útero
e contou com a interpretação de Beatrice Cor‑
dier, Camilla Morello, Cláudia Andrade, Francis‑
co Camacho, Romeu Runa, Sandra Rosado e Sofia
Skavotski.
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INCM OBTÉM CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO
DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
O Sistema de Gestão de Segurança da Informa‑
ção da INCM, no âmbito do processo de produ‑
ção do tacógrafo, foi certificado pela APCER, em
conformidade com a norma ISO 27001.
A norma ISO/IEC 27001 especifica os requisi‑
tos para estabelecer, implementar, operar, moni‑
torizar, rever, manter e melhorar um sistema de
gestão de segurança da informação, bem como os
requisitos para os controlos de segurança a serem
implementados de acordo com as necessidades
individuais da organização.
A implementação desta certificação demonstra a
preocupação da organização em preservar a con‑
fidencialidade, integridade e disponibilidade da
informação.
Destaque ainda para a certificação da Qualidade
(ISO 9001), que passou a abranger toda a ativi‑
dade da empresa e que viu confirmada a sua re‑
novação, juntamente com as certificações do
Ambiente (ISO 14001) e de Recursos Humanos
(NP 4427).

WORLD MONEY FAIR 2017
A INCM marcou presença na 46.ª edição da
World Money Fair (WMF), a maior feira interna‑
cional dedicada à moeda, que se realizou em Ber‑
lim de 3 a 5 de fevereiro.
O certame juntou os principais fabricantes e ca‑
sas de moeda, além de empresas fornecedoras
de matéria-prima e equipamento, associações da
especialidade, negociantes, colecionadores e nu‑
mismatas de vários países, em torno das últimas
novidades numismáticas e das mais recentes ino‑
vações tecnológicas.
Ao longo dos três dias de feira, milhares de visi‑
tantes tiveram oportunidade de ficar a conhecer,
no stand da INCM, algumas das moedas produzi‑
das pela empresa, assim como os temas e os auto‑
res das moedas a emitir ao longo de 2017.
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«MINI-PROVOCAÇÕES» PARA ADOLESCENTES
No dia 26 de janeiro, a Biblioteca da Imprensa
Nacional encheu-se de jovens que tiveram opor‑
tunidade de assistir ao ensaio aberto das Mini-provocações portáteis, pequenos espetáculos
para pensar a adolescência.
«Neste espetáculo não vamos falar de sexo!», com
Cirila Bossuet e Carolina Dominguez, e a «Uma
oportunidade para errar», com Bruno Bernardo,
Tomás Varela, Catarina Claro e Lara Matos, fo‑
ram os dois espetáculos apresentados ao público
presente na Biblioteca, numa encenação de Inês
Barahona e Miguel Fragata integrada no projeto
Montanha-Russa.
No final desta iniciativa, resultante de uma parce‑
ria entre o Teatro Nacional D. Maria II e a INCM,
houve ainda tempo para uma conversa entre o pú‑
blico e os artistas.

O PLANEAMENTO EDITORIAL DE FERNANDO
PESSOA APRESENTADO POR RICHARD ZENITH
O livro O Planeamento Editorial de Fernando Pessoa, da autoria de Pedro Sepúlveda e Jorge Uribe,
foi apresentado por Richard Zenith, na Biblioteca
da Imprensa Nacional, no dia 7 de fevereiro.
A obra faz parte da coleção Pessoana, série En‑
saios, e reúne sob a forma de uma antologia co‑
mentada, que se apresenta simultaneamente
como um estudo do planeamento editorial de Fer‑
nando Pessoa e uma edição dos documentos fun‑
damentais desse planeamento, as listas de proje‑
tos editoriais do escritor.
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MOEDAS PORTUGUESAS CONQUISTAM
PRÉMIOS INTERNACIONAIS

MÚSICA DE CÂMARA NA BIBLIOTECA
DA IMPRENSA NACIONAL

A moeda O Fado, que integra a série Património
Imaterial da Humanidade, conquistou o prémio
de Melhor Moeda Comemorativa de 2015 e a
moeda Colchas de Castelo Branco, da série Etno‑
grafia Portuguesa, foi distinguida como Melhor
Moeda de Ouro de 2015, naquela que foi a 3.ª edi‑
ção dos Premios Internacionales Nexonum.
O júri desta competição internacional, composto
por um grupo de especialistas e académicos da
Europa e da América Latina, atribuiu ainda à moe‑
da Colchas de Castelo Branco, na versão em pra‑
ta proof, o segundo lugar na categoria de Melhor
Moeda de Prata de 2015.
Os Prémios Nexonum distinguem as melhores
moedas de cada ano e são organizados e atribuí‑
dos pelo Grupo Nexo e pela equipa de redação
da publicação filatélica e numismática espanhola
El Eco.

No dia 3 de novembro, a Biblioteca da Imprensa
Nacional foi palco do concerto Quinteto de Sopros, com peças de Joly Braga Santos, António
Victorino d’Almeida, Frederico de Freitas e Euri‑
co Carrapatoso, interpretadas por solistas da Or‑
questra Metropolitana de Lisboa (OML).
Nuno Inácio (flauta), Sally Dean (oboé), Jorge Ca‑
macho (clarinete), Susana Janeiro (fagote) e Jérô‑
me Arnouf (trompa) tocaram Adagio e Scherzino,
de Joly Braga Santos, Quinteto de sopro, Op. 56,
de António Victorino d’Almeida, Quinteto de
Sopro, de Frederico de Freitas, e Cinco Elegias,
Op. 11, de Eurico Carrapatoso.
A música regressou à Biblioteca, no dia 15 de de‑
zembro, desta vez com peças de Beethoven e de
Mozart. Durante cerca de uma hora, ouviram-se
a Serenata para Trio de Cordas, Op. 8, de Ludwig
van Beethoven, e o Divertimento para Trio de
Cordas, KV 563, de Wolfgang Amadeus Mozart.
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PRÉMIO JACINTO DO PRADO COELHO
DISTINGUE OBRAS EDITADAS PELA INCM

POESIA DE ESTRADA NACIONAL CONQUISTA
PRÉMIO LITERÁRIO

As obras O Essencial sobre Michel de Montaigne,
de Clara Rocha, e Uma Admiração Pastoril pelo
Diabo (Pessoa e Pascoaes), de António M. Feijó,
foram distinguidas ex aequo com o Prémio Jacin‑
to do Prado Coelho 2016.
O Prémio é atribuído pela Associação Portugue‑
sa dos Críticos Literários, com o apoio da Dire‑
ção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliote‑
cas (DGLAB), e destina-se a galardoar o mérito de
obras de ensaio em língua portuguesa.

O livro Estrada Nacional, da autoria de Rui Lage,
foi galardoado com o Prémio Literário Fundação
Inês de Castro 2016, um prémio anual que visa
distinguir obras publicadas sobre motivos do mito
«inesiano», podendo abranger diversos aspetos
da representação histórico-cultural portuguesa.
Na sua 10.ª edição, o júri do Prémio, composto pe‑
los professores José Carlos Seabra Pereira (pre‑
sidente) e Isabel Pires de Lima e pelos escritores
Mário Cláudio, Pedro Mexia e António Carlos
Cortez, deliberou, por unanimidade, atribuir a dis‑
tinção à obra de Rui Lage editada pela INCM.
O livro, um dos mais recentes títulos da coleção
Plural, exclusivamente dedicada à poesia em lín‑
gua portuguesa, foi apresentado por Pedro Mexia,
na Biblioteca da Imprensa Nacional, no dia 6 de
janeiro, numa sessão que contou também com a
leitura de poemas por Vasco Macedo.
Estrada Nacional é uma viagem com partida e
regresso pelo mundo rural, com o itinerário de‑
finido poema a poema, estrada a estrada, e onde
as representações são apresentadas pelo olhar de
Rui Lage.
Com esta edição o autor encerra um ciclo dedi‑
cado ao mundo rural marcado pela publicação de
Berçário (2004), Corvo (2008), Um Arraial Português (2011) e Rio Torto (2014).
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AGENDA
13-17
Mar

SEMANA DA INOVAÇÃO

30 MAR
CONCERTO

Concerto Quartetos
com Flauta de Mozart
interpretado por
solistas da Orquestra
Metropolitana de
Lisboa (na Biblioteca
IN)

