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Nesta edição do Matriz damos conta de alguns projetos internacionais 
implementados recentemente, como o Passaporte Eletrónico de São Tomé e 
Príncipe e o Cartão Nacional de Identificação eletrónico de Cabo Verde, ou 
ainda em fase de implementação, como é o caso do Sistema de Certificação 
Eletrónica do Estado para Moçambique.
Estes projetos, desenvolvidos em estreita colaboração com as autoridades 
de cada país, têm em comum uma forte componente tecnológica, 
designadamente ao nível das tecnologias da informação e comunicação, 
que a INCM tem sabido colocar ao serviço dos cidadãos, das empresas e das 
entidades públicas nacionais e internacionais.
O reconhecimento das competências, das capacidades e do know-how por 
parte dos clientes e parceiros da INCM só é possível porque a empresa tem 
sabido reinventar a sua atividade, estabelecendo parcerias com centros 
de investigação e universidades, apostando fortemente na inovação e no 
desenvolvimento tecnológico, antecipando as necessidades do mercado e 
acompanhando a evolução do mundo.
Um dos exemplos dessa aposta é o Prémio Inovação INCM que, na sua 
2.ª edição, em destaque neste Matriz, distinguiu três ideias inovadoras 
focadas na atividade da empresa, que passam a assim a contar com um 
financiamento global até 850 mil euros para o desenvolvimento dos 
respetivos projetos.
A par da cerimónia de entrega do Prémio, presidida pela Ministra da 
Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, 
realizou‑se ainda uma Mostra de Inovação, onde foram apresentados alguns 
projetos inovadores já implementados ou em fase de desenvolvimento 
na empresa, mostrando a quem nos visitou que não basta ter boas ideias, 
é preciso saber concretizá‑las.
É igualmente essencial comunicar aquilo que fazemos bem, dar a conhecer 
as nossa valências, mostrar aquilo que podemos fazer pelos nossos clientes e 
como podemos acrescentar valor aos seus produtos e serviços.
Foi isso que fizemos, ao nível da nossa oferta de soluções de proteção 
de marca, no showroom Brand Up do Portugal Fashion, mas também em 
outros certames industriais e económicos, como a World Money Fair, onde 
mostrámos as nossas moedas, ou a Ourindústria, onde apresentámos os 
serviços das nossas contrastarias. Foi também com esse intuito que, há 
semelhança do que tem acontecidos nos últimos anos, apresentámos 
publicamente o Plano Editorial e o Plano de Moedas Comemorativas 
para 2018.
É isso que queremos fazer também ao longo destas páginas do Matriz: dar a 
conhecer estas e outras notícias sobre a atividade recente da INCM.

EDITORIAL
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Esta edição da revista Matriz revela, logo na sua capa, três vertentes muito 
relevantes (e apreciadas) da Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM). 
A primeira, relativa à sua internacionalização, dando nota dos projetos em 
Moçambique, Cabo Verde e São Tomé. A segunda, a capacidade de inovação 
e o marketing de novas soluções, bem como o envolvimento com a indústria. 
A terceira, o envolvimento com a sociedade e a participação em causas, 
neste caso com o emblemático exemplo do concurso de desenhar moedas 
nas escolas.
Sobre as duas primeiras, importa relembrar, agora passados praticamente 
dois anos, o artigo que tive oportunidade de escrever no Diário de Notícias, 
em julho de 2016, sobre o desígnio de transformação e inovação na INCM. 
O artigo intitulava‑se “Inovação: da teoria à prática” e uma das suas 
constatações continua absolutamente atual: “A inovação [de bens e serviços 
oferecidos ao mercado] acontece sempre, a nossa posição é que pode ser na 
crista da onda ou no sítio onde caiu a granada.”
Concretizando‑se, como demonstra esta edição, a nossa capacidade de 
construir uma rede externa de inovação com as principais universidades 
e centros de investigação em Portugal – que apresentou já resultados 
concretos em patentes, protótipos e provas de conceito demonstráveis –, 
aproveitando o dinamismo ao longo dos anos dos processos de inovação 
internos – como é o caso do Banco de Ideias –, importa agora concretizar em 
produtos mercantis esses investimentos. É por isso agora imprescindível 
direcionar o foco para essa necessidade, efetuando os investimentos e 
preparando a organização para esse fim.
Sobre o terceiro, muito haveria a escrever sobre a nossa atuação em matérias 
de responsabilidade social, da série “Uma Moeda uma Causa” ao programa 
“Ler faz bem”, o interesse de diversas comunidades por estas iniciativas não 
nos podia deixar mais orgulhosos. Mas escolho destacar, no que respeita ao 
envolvimento com a sociedade, a extraordinária exposição em Matosinhos – 
“Imprimere”, dedicada à história, à arte, à técnica e ao legado dos 250 anos 
da Imprensa Nacional. Enorme iniciativa.
Escolho não me alongar sobre este tema para, apesar de não ser destaque 
de capa, fazer uma referência à vertente editorial da Imprensa Nacional e ao 
plano de 2018. Não creio possível traduzir em palavras a honra que sentimos 
ao sermos escolhidos para editarmos as Obras Completas de Mário Soares. 
Gostaria também de referir a extrema vitalidade das novas ofertas editoriais 
como, por exemplo, a coleção Plural, dedicada inteiramente à poesia em 
língua portuguesa, ou, a belíssima e aclamada coleção PH, inteiramente 
dedicada à fotografia portuguesa. 
Por último, uma palavra à resiliência dos diversos serviços envolvidos na 
satisfação dos nossos principais clientes nas semanas de maio e junho. 
Com o esforço de todos foi possível minorar os inconvenientes causados 
aos cidadãos, em particular nas situações mais urgentes que, na maioria 
dos casos, agradeceram e elogiaram o esforço suplementar realizado pelas 
nossas equipas, no cumprimento aliás, de uma das ideias mais fortes da 
nossa missão: Foco no CLIENTE.

Gonçalo Caseiro
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PRÉMIO INOVAÇÃO INCM 2017

ROBÔ AUTÓNOMO INTMOB 
CONQUISTA O 1.º LUGAR E GARANTE 
O FINANCIAMENTO DO PROJETO 
ATÉ 500 MIL EUROS

N
o dia 24 de maio, na nave industrial da Casa da Moeda, rea‑
lizou‑se a cerimónia de entrega do Prémio Inovação INCM 
2017. O evento, que contou com a presença da Ministra da 
Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel 
Leitão Marques, premiou os três projetos mais inovadores nas 
áreas da Segurança e Tecnologia.

«INTMOB — Intralogistics Mobile Assistant Unit for Flexible Manufactur‑
ing Systems» foi o projeto vencedor do Prémio Inovação INCM 2017 e prevê 
a criação de um robô autónomo para a intralogística da INCM baseado no 
paradigma da Indústria 4.0. Segundo o Prof. José Barata, do Centro de Tec‑
nologias e Sistemas da Universidade Nova, «a proposta de valor é a utiliza‑
ção de um robô móvel, simultaneamente operador e transportador, que irá 
permitir não só a garantia da localização e segurança de todos os materiais 
de valor transportados dentro da INCM, como também libertar os colabora‑
dores de tarefas pesadas e automatizadas, para que possam dedicar‑se intei‑
ramente a ações nas quais são verdadeiramente essenciais».
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Os projetos que arrecadaram os 2.º e 3.º lugares foram, respetivamente, o 
«Fabrico de Moedas Comemorativas através de Tecnologias Aditivas», apre‑
sentado por uma equipa de investigadores do Instituto de Engenharia Mecâ‑
nica do Instituto Superior Técnico, que permite a utilização de tecnologias 
de fabrico aditivo (também designadas por tecnologias de impressão 3D) 
para a produção de discos com geometrias e detalhes tridimensionais com‑
plexos, e o «BlockCarPollution», um projeto apresentado por elementos da 
Universidade de Aveiro e da empresa Ubiwhere, que pretende disponibilizar 
aos utilizadores de transportes coletivos e partilhados um sistema inteligen‑
te de recompensas (através da tecnologia blockchain e criação de uma digi-
tal wallet), de forma a incentivar a redução do número de veículos utilizados 
diariamente e, consequentemente, a diminuição dos níveis de poluição.
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A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel 
Leitão Marques, encerrou a cerimónia concluindo que «a inovação não pode 
ser apenas uma moda ou um evento por ano. Consciente disso, a INCM inte‑
grou‑a na sua estratégia, no seu dia a dia e nas suas relações com o exterior, 
tornando‑a parte do seu ADN». Agradeceu ainda a colaboração de todas as 
universidades envolvidas, salientando que «tanto as instituições públicas 
como as privadas precisam do conhecimento que vem das universidades, 
pois é ele que nos permite modernizar e responder às expetativas dos cida‑
dãos, cada vez mais exigentes».
As três ideias vencedoras foram premiadas com um financiamento até 
500 000€, 250 000€ e 100 000€, respetivamente, possibilitando o desen‑
volvimento e aperfeiçoamento destes projetos e perfazendo o montante to‑
tal de 850 000€ investido pela INCM.
Além da apresentação das ideias finalistas e da entrega dos prémios, a ses‑
são contou ainda com uma intervenção sobre «A importância da Inova‑
ção para a competitividade das empresas», proferida pelo Eng.º João Pau‑
lo Oliveira, administrador da Navigator e parceiro da INCM no laboratório 
colaborativo na área de aplicações inteligentes e sustentáveis do papel 
(ALMASCIENCE).
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Mostra de Inovação INCM
Em paralelo com a sessão do Prémio Inovação INCM 2017, decorreu uma 
Mostra de Inovação, onde foram apresentados alguns projetos inovadores já 
implementados ou em fase de desenvolvimento na empresa:

Livro de Reclamações em Formato Eletrónico
Plataforma digital que disponibiliza o Livro de Reclamações em formato ele‑
trónico, permitindo aos consumidores apresentar reclamações online.
Parceiro: Direção‑Geral do Consumidor

Tecnologia de segurança TrustStamp
Instrumentos de segurança e rastreabilidade, e respetivos instrumentos 
de leitura e verificação, a serem aplicados em selos para confirmação de 
autenticidade.
Parceiro: Universidade de Coimbra
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Moedas Transparentes
Desenvolvimento de técnicas de cunhagem de moedas de coleção bi ‑material 
(com núcleo em polímero transparente e aro metálico, ou vice‑versa).
Parceiro: IDMEC — Instituto de Engenharia Mecânica (polo IST)

Carta de Condução Mobile
Aplicação, suportada em tecnologia blockchain, que permite ter a carta de 
condução disponível no telemóvel, com garantias de segurança e autentici‑
dade, dispensando a apresentação do documento físico.
Parceiros: Universidade do Minho, IMT, Santa Casa da Misericórdia — Jogos Santa Casa, 

eCooltra
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App DRE
A aplicação móvel do Diário da República Eletrónico (DRE) permite aos uti‑
lizadores, de uma forma simples e acessível, ter acesso aos conteúdos do 
Diário do dia das séries i e ii, bem como a consulta, partilha e acesso a todos 
os diplomas publicados no Diário da República.

Algoritmo Biométrico para Impressões digitais
Aplicação biométrica de segurança para autenticação e reconhecimento de 
identidades utilizada em documentos de identificação para match on card e 
AFIS, estando já a ser utilizada no Cartão de Cidadão.
Parceiros: INESCTEC — Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia 

e Ciência
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E
m 2017, a INCM obteve o montante global de vendas de 96 mi‑
lhões de euros, a que correspondeu um crescimento de 1,6 % face ao 
ano anterior, com um Compound Annual Growth Rate (CAGR) de 
4,5 % no ciclo 2014‑2105, atingindo um resultado líquido de 15 mi‑
lhões de euros, correspondendo a 16 % do volume de negócios.
O aumento do volume de negócios foi alcançado, apesar da ati‑

vidade associada aos produtos gráficos tradicionais da INCM continuar a 
reduzir a sua importância, sendo substituídos por produtos ou serviços de 
maior valor acrescentado, particularmente com a incorporação de elemen‑
tos de segurança e ou serviços de personalização, no mercado português ou 
em mercados lusófonos.
A atividade corrente registou um crescimento de 2,3 %, que ficou a dever‑
‑se essencialmente ao acréscimo de cerca de 10 % registado nas vendas da 

RESULTADOS 2017

Vendas da INCM continuam a crescer
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unidade de negócio Moeda, justificado pelas vendas de moeda de acaba‑
mento normal, nomeadamente moeda corrente para Portugal e para o es‑
trangeiro, que compensaram a diminuição verificada na venda das moedas 
comemorativas de acabamento especial. A Moeda representou cerca de 27 % 
da atividade corrente global da empresa.
A área Gráfica, que representou 66 % da atividade da empresa, também con‑
tribuiu para o aumento das vendas correntes em 2017 ao registar um acrés‑
cimo nas suas vendas em cerca de 2,3 %, destacando‑se o aumento de vendas 
de passaportes nacionais e também de passaportes para o estrangeiro em 
resultado de processos de internacionalização, como o da personalização 
de passaportes para Cabo Verde. A exportação de produtos e serviços grá‑
ficos de segurança representou cerca de 3 % da atividade desta unidade de 
negócio. 
Em termos globais a INCM manteve em 2017 a mesma margem bruta ge‑
rada face às vendas em 2016. A Gráfica e a Moeda são as áreas que mais 
contribuíram para a rendibilidade global da empresa, respetivamente com 
74 % e 25 % da margem bruta global gerada em 2017. A diminuição da ren‑
dibilidade global da INCM, de 25 %, ficou a dever‑se fundamentalmente à 
contabilização de imparidades em ativos fixos não depreciáveis.  
Durante o ano de 2017 a INCM prosseguiu a estratégia já afirmada na pro‑
dução e fornecimento de bens e serviços com elevados padrões de seguran‑
ça, focados no cliente e em soluções inovadoras, e consolidou a estratégia 
de internacionalização, de reforço do investimento na melhoria da eficiên‑
cia interna e da aposta em II&D, na inovação em produtos de tecnologia de 
segurança, com o objetivo de manter a sua competitividade no mercado em 
que se insere, garantir a sustentabilidade da empresa e a remuneração ade‑
quada do acionista. 
Em 2017 a INCM continuou a ser reconhecida também enquanto promoto‑
ra da língua e cultura portuguesas, razão pela qual se tornou recentemente 
uma das primeiras 10 empresas nacionais a aderir ao programa Empresa 
Promotora da Língua Portuguesa (EPLP), do Camões — Instituto da Coope‑
ração e da Língua, com apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
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Moedas Comemorativas de 2018 
apresentadas na Casa da Moeda

O 
plano de Moedas Comemorativas foi apresentado, no dia 8 de 
fevereiro, na área fabril da Casa da Moeda, dando a conhecer 
as temáticas, os autores e o design das moedas comemorativas, 
correntes e de coleção, a emitir ao longo do ano.
Entre estas moedas, destacou‑se as moedas dedicadas à Águia 
Imperial Ibérica e ao Trevo de Quatro Folhas, integradas na 

série Espécies Ameaçadas, que procuram promover a preservação destas 
espécies e possuem uma componente solidária, pois parte da sua receita irá 
reverter para um fundo ambiental designado pelo Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas.
Destaque ainda para a moeda dedicada à campeã Rosa Mota, 30 anos após a 
conquista do ouro olímpico na maratona, em Seul, e para a moeda alusiva ao 
arquiteto Eduardo Souto Moura, da autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira.
Ao todo, são dez moedas comemorativas, correntes e de coleção, desenhadas 
por individualidades das artes visuais contemporâneas, tais como o designer 

PLANO NUMISMÁTICO 2018
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Eduardo Aires, os escultores João Cutileiro e José Aurélio, ou os ilustrado‑
res João Fazenda e André Carrilho, dando relevo à arquitetura, à etnografia 
e ao desporto nacionais, entre outros valores e temáticas da cultura portu‑
guesa e internacional.
As moedas de coleção são dedicadas a Eduardo Souto Moura (série Arquite‑
tura Portuguesa), à campeã olímpica Rosa Mota (série Ídolos do Desporto), ao 
Centenário do Armistício da 1.ª Grande Guerra, aos Espigueiros do Noroeste 
Peninsular (série Etnografia Portuguesa),  ao Barroco (série Europa — Idades 
da Europa), à Águia Imperial Ibérica e ao Trevo de Quatro Folhas (série Espé‑
cies Ameaçadas), enquanto as moedas correntes assinalam os 250 Anos do 
Jardim Botânico da Ajuda e os 250 Anos da Imprensa Nacional.
A cerimónia, conduzida pelo jornalista Pedro Pinto, ficou ainda marcada 
pela atuação da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que interpretou excer‑
tos da cantata Il delirio amoroso, de Händel, introduzindo a apresentação da 
moeda de coleção dedicada ao Barroco.
No final da apresentação, houve ainda oportunidade de assistir e participar 
numa Oficina de Serigrafia, onde foram impressas serigrafias alusivas aos 
250 Anos da Imprensa Nacional, da autoria de Eduardo Aires, o designer que 
assina igualmente a moeda corrente comemorativa dedicada à efeméride.
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• MOEDAS CORRENTES
250 Anos da Imprensa Nacional

Autor: Eduardo Aires
Valor facial: 2 euros
Emissão: bimetálica (cuproníquel e latão) com 
acabamentos normal, BNC e proof

«O fim deste estabelecimento é o de animar as 
letras e levantar uma impressão útil ao público 
pelas suas produções.» Assim se lia no alvará de 
24 de dezembro de 1768, redigido pelo Marquês 
de Pombal e assinado pelo rei D. José, que fundou 
a Impressão Régia ou Régia Oficina Tipográfica, 
mais tarde (1833) designada Imprensa Nacional.
A partir do reinado de D. Maria I, a Imprensa Na‑
cional passou a ser responsável pela edição da 
Gazeta de Lisboa, antecessora do atual Diário 
da República, o jornal oficial do País, atualmente 
editado e disponibilizado eletronicamente como 
um serviço público de acesso universal e gratuito, 
dando a conhecer os atos que regem a vida da so‑
ciedade portuguesa.
Para assinalar estes 250 anos de história, ao servi‑
ço dos cidadãos, da cultura e da língua portugue‑
sa, é cunhada uma moeda corrente comemorativa 
da autoria do designer Eduardo Aires.

250 Anos do Jardim Botânico da Ajuda

Autor: João Fazenda
Valor facial: 2 euros
Emissão: bimetálica (cuproníquel e latão) com 
acabamentos normal, BNC e proof

O Jardim Botânico da Ajuda, fundado em 1768, 
foi projetado pelo botânico italiano Domingos 
Vandelli, que transpôs para a capital portuguesa 
o jardim botânico da sua cidade de Pádua.
É o primeiro Jardim Botânico de Portugal, 
desenhado com o propósito de manter, estudar 
e colecionar o máximo de espécies vegetais, 
albergando, atualmente, mais de 1640 exempla‑
res botânicos de todo o mundo, incluindo um Dra‑
goeiro com cerca de 400 anos que serviu de ins‑
piração ao ilustrador João Fazenda ao desenhar 
a moeda corrente comemorativa que assinala a 
efeméride.



• MOEDAS DE COLEÇÃO
Campeonato do Mundo da FIFA Rússia 2018

Autor: João Duarte
Valor facial: 2,50 euros
Emissão: ouro proof; prata proof; cuproníquel 
normal

Em 2018, a Rússia acolhe a fase final da 21.ª edi‑
ção do Campeonato do Mundo de Futebol, uma 
competição organizada sob a égide da FIFA, que 
junta 32 nações dos cinco continentes em torno 
daquele que é considerado o «desporto rei».
A estreia de Portugal nesta fase final vai aconte‑
cer frente à Espanha, a 15 de junho, e os portu‑
gueses depositam grandes esperanças na Seleção 
das Quinas, atual detentora do título europeu.

Rosa Mota – Série Ídolos do Desporto

Autor: João Cutileiro
Valor facial: 7,50 euros
Emissão: ouro proof; prata proof; prata normal

Dando continuidade à série Ídolos do Desporto, 
que presta homenagem às grandes figuras do 
desporto nacional, surge este ano uma moeda 
da autoria do escultor João Cutileiro dedicada a 
Rosa Mota, campeã olímpica e mundial numa das 
disciplinas mais emblemáticas do atletismo – a 
maratona.
Rosa Mota ficou na história do atletismo mundial 
ao correr e vencer a primeira maratona feminina 
oficial, em 1982, na Grécia, efetuando o percurso 
original cumprido por Fidípedes, entre Atenas e 
Maratona, em 490 a. C., pondo assim termo ao 
tabu de que o corpo e o organismo das mulheres 
não lhes permitia correr distâncias superiores a 
3000 metros.
Com um palmarés invejável, onde se destacam a 
medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los 
Angeles,  em 1984, a medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos de Seul, em 1988, e um Campeonato 
do Mundo, em Roma, em 1987, além de 3 Cam‑
peonatos Europeus, a «nossa Rosinha», como 
muitos portugueses carinhosamente a apelidam, 
continua a ser fonte de orgulho e admiração para 
muitas gerações.
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Espigueiros do Noroeste Peninsular 
Série Etnografia Portuguesa

Autores: Isabel Carriço e Fernando Branco
Valor facial: 2,50 euros
Emissão: ouro proof; prata proof; cuproníquel 
normal

Com o intuito de colocar em evidência alguns ele‑
mentos da cultura tradicional que compõem a nos‑
sa identidade, a INCM, em colaboração com o Mu‑
seu Nacional de Etnologia, criou a série de moedas 
de coleção intitulada «Etnografia Portuguesa».
A sexta e última moeda desta série, da autoria 
dos escultores Isabel Carriço e Fernando Branco, 
é alusiva aos Espigueiros do Noroeste da Penín‑
sula Ibérica, engenhosas construções populares 
em pedra e madeira ligadas à cultura do milho, 
destinadas a armazenar e proteger os cereais das 
pragas animais e das intempéries. Série Espécies Ameaçadas — A Águia Imperial 

Ibérica e O Trevo de Quatro Folhas

Águia Imperial Ibérica
Autor: André Carrilho
Valor facial: 5 euros
Emissão: prata proof; cuproníquel normal

Trevo de Quatro Folhas
Autora: Catarina Sobral
Valor facial: 5 euros
Emissão: prata proof com cor; cuproníquel normal

A série Espécies Ameaçadas, uma série de moe‑
das de coleção criada pela Casa da Moeda com o 
intuito de promover o conhecimento e a preser‑
vação das espécies em perigo da fauna e da flora 
nacionais, conta este ano com a emissão de duas 
moedas, uma dedicada à Águia Imperial Ibérica, 
desenhada pelo ilustrador André Carrilho, e outra 
dedicada ao Trevo de Quatro Folhas, da autoria da 
ilustradora Catarina Sobral.
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Centenário do Armistício da 1.ª Grande Guerra

Autor: José Aurélio
Valor facial: 5 euros
Emissão: prata proof; cuproníquel normal

A 11 de novembro de 1918, era assinado o armistí‑
cio que punha fim à 1.ª Guerra Mundial, um con‑
flito de quatro anos que envolveu cerca de 30 paí‑
ses, mobilizando aproximadamente 50 milhões 
de soldados em todas as frentes.
Portugal mobilizou cerca de 160 000 efetivos 
para este conflito, que causou 7760 mortes e mais 
de 3000 baixas entre as tropas nacionais, que 
combateram ao lado dos Aliados.
Para assinalar este marco histórico, a Casa da 
Moeda vai cunhar uma moeda comemorativa 
concebida pelo escultor José Aurélio,  onde figu‑
ra a representação de uma papoila vermelha, sím‑
bolo de renascimento e homenagem às vidas que 
tombaram nos campos de batalha.

A Águia Imperial Ibérica (Aquila adalberti) é 
uma espécie de ave de rapina rara no mundo, 
classificada como Criticamente em Perigo, 
existindo atualmente apenas 11 casais a nidificar 
em território português.
O Trevo de Quatro Folhas (Marsilea quadrifolia) 
é uma espécie vegetal semiaquática, que ocorre 
sobretudo nas áreas ribeirinhas, encontrando‑
‑se atualmente em estado crítico e acentuada 
regressão em Portugal, devido à alteração e 
destruição do seu habitat.
As moedas dedicadas a estas espécies ameaçadas 
serão moedas solidárias, pois parte da sua receita 
irá reverter para um fundo ambiental designado 
pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas.
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Série Arquitetura Portuguesa – Arquiteto 
Eduardo Souto Moura

Autor: Álvaro Siza Vieira
Valor facial: 7,50 euros
Emissão: prata proof; prata normal

Este ano os papéis invertem‑se, com o Arquiteto 
Álvaro Siza Vieira a desenhar uma moeda dedica‑
da ao Arquiteto Eduardo Souto Moura, dois vultos 
da Arquitetura Portuguesa reconhecidos interna‑
cionalmente, ambos galardoados com o prestigia‑
do prémio Pritzker.
Nesta moeda, assinada por Álvaro Siza, natureza 
e construção — a obra — figuram de forma autó‑
noma no anverso e no reverso, num permanente 
diálogo.

Série Europa – Idades da Europa – O Barroco

Autor: António Marinho
Valor facial: 5 euros
Emissão: ouro proof; prata proof; cuproníquel 
normal

Dando continuidade ao ciclo alusivo às «Idades 
da Europa», que reflete alguns dos mais impor‑
tantes movimentos artísticos europeus, a série 
Europa, em 2018, tem por tema o Barroco, um 
estilo artístico que se distingue pelo esplendor e 
pela exuberância e que teve o seu auge nos sécu‑
los xvii e xviii.
A moeda portuguesa, desenhada pelo escultor 
António Marinho, mescla o religioso e o profano, 
aspetos reconhecidos no estilo Barroco, onde um 
Querubim, elemento espiritual, convive com a 
exuberância dos ornamentos e a imagem de uma 
concha com pedras preciosas, símbolos de rique‑
za material.
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O 
plano editorial para 2018 foi apresentado a 31 de janeiro na Bi‑
blioteca da Imprensa Nacional, onde o presidente do Conselho 
de Administração da INCM, Gonçalo Caseiro, realçou o papel 
da empresa enquanto «editora de salvaguarda nacional».
No ano em que a Imprensa Nacional cumpre 250 anos de exis‑
tência, a par das celebrações, está prevista a edição de um livro 

sobre a sua história, que tratará os dois séculos e meio de atividade desde a 
sua fundação, a 24 de dezembro de 1768, com o nome de Impressão Régia.
Outro importante projeto editorial será a publicação das Obras Completas 
de Mário Soares, com os dois primeiros volumes a sair este ano. Em bre‑
ve será anunciada a composição da Comissão Editorial, dirigida por José 
Manuel dos Santos.
Destaque também para a Biblioteca José‑Augusto França, uma seleção de 
obras, a cargo do próprio autor, a publicar em 16 volumes, onde estará re‑
presentada a sua obra ensaística e a ficção. Nesta coleção será editado o 
romance Natureza Morta, que incluirá Três Pequenos Contos de África, D. 
Júlia e O Retornado; Charles Chaplin, o «Self-Made-Myth», incluindo Hitch-
cock Há 100 Anos; Amadeo de Souza-Cardoso, o «Português à Força», que 
inclui Almada Negreiros, o «Português sem Mestre», Vieira da Silva e Vieira 
da Silva para depois; e Lisboa Pombalina e o Iluminismo, que incluirá Lisboa 
Pombalina e A Estética do Iluminismo.
Continuando na História da Arte, será também publicada a monumental 
A Paleta e o Mundo de Mário Dionísio, em edição revista, numa parceria 
entre a Imprensa Nacional e o Centro Mário Dionísio.

PLANO EDITORIAL PARA 2018
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A obra de Vitorino Nemésio será também editada em 16 volumes, numa par‑
ceria com a editora açoriana Companhia das Ilhas e sob a coordenação do 
também açoriano Luiz Fagundes Duarte, e, na esfera do Teatro, será publica‑
do o Teatro Completo de Natália Correia, incluindo alguns inéditos, com a 
coordenação de Armando Nascimento. 
No ensaio, sairão dois volumes de crónicas da Biblioteca Eduardo Prado 
Coelho, editados por Margarida Lages. Na coleção Pessoana, série Ensaio, 
serão publicados dois estudos: um de Luiz Fagundes Duarte dedicado aos 
trabalhos de fixação textual da obra de Pessoa, Do Caos Redivivo. Ensaios de 
Crítica Textual sobre Fernando Pessoa, e outro sobre o heterónimo Ricardo 
Reis, de Nuno Amado.
Na poesia, depois das Poesias Eróticas de Bocage, em 2017, este ano será 
publicado Sonetos, Cantatas e Sátiras e Traduções e Elogios, fechando‑
‑se assim a publicação da obra completa do autor, pela mão do bocagiano 
Daniel Pires. 
A poesia em língua portuguesa continua em destaque na refundada coleção 
Plural, inaugurada nos anos 90 por Vasco Graça Moura, onde está prevista a 
publicação de Retábulo das Matérias, de Pedro Tamen, Aula de Natação, de 
Alice Sant’Anna, Desdizer, de António Carlos Secchin, e Alexandrina, Como 
Era, de J. H. Santos Barros.
Prosseguem as edições críticas das obras de quatro clássicos portugue‑
ses — Fernando Pessoa, Camilo Castelo Branco, Almeida Garrett e Eça de 
Queirós — bem como dos clássicos gregos, nomeadamente, Comédias, 
de Aristófanes, e, de Aristóteles, a Ética a Eudemo, a Geração dos Animais e 
uma nova edição de Retórica.
A encerrar a apresentação do plano editorial, houve ainda tempo para ouvir, 
nas oficinas gráficas da Imprensa Nacional, a Sinfonia n.º 41, KV 551, Júpiter, 
de W. A. Mozart, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa.
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Tecnologia da INCM chega a Moçambique, 
Cabo Verde  e São Tomé e Príncipe

PROJETOS INTERNACIONAIS

A 
experiência e o know-how acumulados pela empresa ao longo 
dos anos mais recentes, tanto ao nível da gráfica de segurança 
como no que respeita ao desenvolvimento e implementação 
de sistemas eletrónicos seguros, que facilitam e simplificam as 
relações entre pessoas, empresas e instituições, têm contribuí‑
do para um crescente reconhecimento internacional da INCM.

Este reconhecimento «fora de portas» faz da INCM uma parceira de eleição 
para instituições e organismos públicos de diversos países, sobretudo do 
mundo lusófono, que têm vindo a adotar soluções tecnológicas e documen‑
tos de segurança desenvolvidos pela empresa. Conheça alguns dos projetos 
internacionais mais recentes.

Sistema de Certificação Eletrónica do Estado para Moçambique
No dia 9 de março, a INCM e o Instituto Nacional de Tecnologias de Infor‑
mação e Comunicação (INTIC) de Moçambique celebraram um contrato 
que visa a criação e implementação do Sistema de Certificação Eletrónica 
do Estado (SCEE) para este país, baseada numa Infraestrutura de Chaves 
Públicas (ICP/PKI).
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Este Sistema vai permitir o aumento do nível de segurança nas transações 
eletrónicas entre a Administração Pública moçambicana, o setor privado e o 
cidadão, promovendo o aumento da qualidade de serviços prestados e asse‑
gurando a segurança da informação.
O contrato prevê, por parte da INCM, a definição da arquitetura e do mode‑
lo organizacional do SCEE, a identificação e formação dos intervenientes, 
respetivas responsabilidades e competências, bem como a elaboração da 
documentação técnica e normativa, estabelecendo políticas de certificação 
alinhadas com as melhores práticas internacionais.
A INCM compromete‑se ainda com o apoio jurídico que permitirá a atuali‑
zação e elaboração da legislação e regulamentação de enquadramento e su‑
porte ao SCEE e ao uso de assinaturas digitais em Moçambique, assim como 
com a criação de condições de referência, técnicas e funcionais, que possi‑
bilitem a implementação de um piloto de certificação e assinatura digital.
Este projeto conta com o apoio do PASP, programa gerido pelo Camões, I. P., 
no âmbito da cooperação PALOP e Timor Leste/União Europeia, que visa 
modernizar a Administração Pública destes países através da informatiza‑
ção dos seus serviços públicos.

Documentos de última geração para Cabo Verde e São Tomé e Príncipe
O Cartão Nacional de Identificação eletrónico de Cabo Verde e o Passaporte 
Eletrónico de São Tomé e Príncipe são dois projetos internacionais imple‑
mentados recentemente em parceria com a INCM.
Os dois novos documentos incorporam tecnologia desenvolvida pela INCM, 
em estreita colaboração com as autoridades cabo‑verdianas e santomenses, 
colocando ambos os países na vanguarda mundial em termos de emissão de 
documentos de identificação da nova geração.
O novo Cartão Nacional de Identificação eletrónico (CNI) de Cabo Verde 
contém um microprocessador criptográfico que armazena de forma segura 
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os dados biográficos e biométricos do cidadão e os seus certificados digitais, 
permitindo o uso de autenticação eletrónica e assinaturas digitais.
O CNI foi apresentado, no dia 23 de janeiro, na Conservatória dos Registos e 
Notariado do Concelho do Paúl, em Santo Antão, numa cerimónia presidida 
pela Ministra da Justiça e Trabalho de Cabo Verde, Janine Lelis, que frisou 
tratar‑se de um «documento moderno, autêntico, multifuncional e que vai 
substituir o Bilhete de Identidade» cabo‑verdiano.
Por sua vez, o novo Passaporte Eletrónico de São Tomé e Príncipe segue as 
mais recentes recomendações da Organização Internacional da Aviação Ci‑
vil (ICAO) e contém um chip criptográfico que armazena de forma segura 
os dados biográficos e biométricos do cidadão, possibilitando um aumento 
muito considerável da segurança no controlo de fronteiras e da mobilidade 
transfronteiriça dos seus titulares.
A cerimónia de apresentação do Passaporte Eletrónico santomense reali‑
zou‑se no dia 1 de fevereiro, nas instalações do Serviço de Migração e Fron‑
teiras (SMF), em São Tomé, e foi presidida pelo Primeiro‑Ministro de São 
Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada.
Este projeto abrange, além da produção de um novo modelo das cadernetas 
de passaporte de alta segurança, o desenvolvimento e implementação de 
uma solução completa para a sua emissão que inclui uma PKI exclusiva, a 
integração com equipamentos de recolha de dados biométricos e formação 
técnica intensiva para que a operação da solução seja efetuada em São Tomé 
e Príncipe por elementos do SMF deste país.
Estes novos documentos irão contribuir para aumentar a segurança da iden‑
tificação civil dos cidadãos cabo‑verdianos e santomenses, ao mesmo tempo 
que potenciam o desenvolvimento do governo eletrónico, da modernização 
da sociedade e da facilitação da vida das pessoas, suportada na transforma‑
ção digital de processos seguros e confiáveis.
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A 
INCM esteve presente no showroom Brand Up do Portugal 
Fashion, que teve lugar no Parque da Cidade do Porto, de 22 
a 24 de março, dando a conhecer os seus produtos e serviços 
vocacionados para o Brand Protection (proteção de marcas). 
O certame, que contou com a participação de mais de 60 mar‑
cas nacionais de vários setores, adotou um conceito alargado 

de moda, abarcando criações de autor e pronto‑a‑vestir, bem como calçado, 
joalharia e produtos lifestyle.
O espaço da INCM na Brand Up apresentou ao público as soluções e valên‑
cias da empresa ao nível da proteção das marcas, com destaque para a área 
gráfica de segurança, onde se inclui, entre outros bens e serviços, a produ‑
ção de hologramas, certificados e selos de autenticação e garantia, ou para a 
área das contrastarias, com a análise e marcação de metais preciosos.
A autenticidade é um bem essencial, quer para os consumidores quer para 
as empresas que apostam na qualidade, exclusividade e prestígio das suas 
marcas e produtos, e que, muitas vezes, se veem confrontadas com proble‑
mas de falsificação e contrafação.
As soluções apresentadas ao público permitem proteger a integridade de uma 
marca ou produto e podem ser complementadas por instrumentos de autenti‑
cação, que oferecem garantia de integridade de conteúdo, e ferramentas digi‑
tais de validação para o consumidor ou de inspeção para o produtor, bem como 
sistemas lógicos de gestão de emissão com reporte de status e rastreabilidade.

INCM mostra soluções de Brand Protection 
no Portugal Fashion

PROTEÇÃO DE MARCA
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O Diário da República Eletrónico continua a evoluir e a alargar as suas fun‑
cionalidades, tornando o acesso dos cidadãos à informação e aos diplomas 
legais mais fácil, simples e transparente.

Lexionário — o novo dicionário jurídico

O Lexionário é um dicionário de conceitos jurídicos especialmente dirigido 
a não‑juristas, que procura dar uma explicação clara e sucinta dos termos ju‑
rídicos mais recorrentes e importantes, facilitando a compreensão dos atos 
legislativos pelos cidadãos.
A maioria dos atos legislativos publicados em Diário da República contém 
expressões e conceitos jurídicos que, sendo importantes para se perceber o 
significado e o contexto do próprio diploma, não são percetíveis pela maio‑
ria da população, que não tem conhecimentos jurídicos, uma dificuldade 
que poderá ser ultrapassada recorrendo ao Lexionário.

APP do Diário da República Eletrónico

A aplicação móvel do Diário da República Eletrónico está disponível para 
IOS e Android, desde o dia 12 de abril, e pode ser descarregada gratuitamen‑
te, consoante o sistema, na Apple Store ou na Google Play Store.
Esta aplicação permite aos utilizadores aceder, de uma forma simples, aos 
conteúdos do Diário do dia das séries i e ii, bem como consultar, partilhar e 
aceder a todos os diplomas publicados no jornal oficial.
No caso dos decretos‑leis, é ainda facultado o resumo em linguagem clara 
do diploma em questão. Numa segunda fase será ainda possível ao utiliza‑
dor criar um perfil e receber de forma automática o resultado das suas pes‑
quisas mais frequentes.

DIÁRIO DA REPÚBLICA ELETRÓNICO 
CONTINUA A EVOLUIR
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U
m espaço de encontro de culturas em redor do livro, dos escri‑
tores e das histórias. É este o mote do Mercado do Livro França 
Borges. O mercado tem vindo a ocorrer semestralmente, desde 
2016, ocupando uma das laterais do Jardim França Borges, na 
praça do Príncipe Real. O evento tem‑se pautado pela sua gra‑
tuitidade, característica que a Imprensa Nacional assume como 

de serviço público e retribuição de valor à comunidade em que se insere.
De edição para edição vão marcando presença cerca de uma dezena de edi‑
tores e livreiros, que têm assim uma oportunidade de trazerem as suas pu‑
blicações para a rua, para um contexto e ambiente mais descontraídos, e 
praticando descontos atrativos para o público. Cada qual com a sua própria 
especialidade (edições de arte, história, literatura, etc.), apelando a públicos 
diferentes, num conjunto eclético que marca a identidade do evento desde a 
sua primeira edição.
Ocorrendo sempre a um sábado, entre as 10h00 e as 20h00, o Mercado do 
Livro França Borges tem assegurado uma programação cultural diversifica‑
da e de qualidade. Entre workshops ou leituras de contos a pensar especial‑
mente nos mais novos; passando por apresentações de livros e sessões de 
autógrafos; promovendo conversas com escritores e outras personalidades 
de referência no mundo da cultura, sobre temas pertinentes da atualidade 
artística e literária; e com a apresentação de música ao vivo a encerrar a pro‑
gramação diária.

MERCADO DO LIVRO
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Ao longo das suas primeiras edições o mercado já contou com a presen‑
ça de nomes como Anabela Mota Ribeiro, André Letria, António de Castro 
Caeiro, João Miguel Tavares, João Paulo Cotrim, João Francisco Vilhena, 
João Tordo, Jorge Reis‑Sá, Tiago Salazar, Valério Romão, entre tantos outros; 
em painéis sobre literatura, poesia e edição independente.
No passado dia 24 de março decorreu mais uma edição do Mercado do Livro. 
À quarta edição, o evento apresentou‑se com o número recorde de doze 
editores participantes. Na parte da manhã, Marta Braz dinamizou um ateliê 
de ilustração para os mais pequenos. Já à tarde, as duas sessões atraíram 
plateias bem compostas. A primeira para assistir à apresentação do livro 
O Cinema Não Morreu: Crítica e Cinefilia à Pala de Walsh, por Carlos Natá‑
lio, Luís Mendonça, Ricardo Vieira Lisboa, e leitura de excertos pelo ator An‑
tónio Mortágua. Mas também para a conversa em torno de Saramago, mo‑
derada por Ana Matos, e na qual participaram Bruno Vieira Amaral e João 
Francisco Vilhena. Por fim, a encerrar o mercado, o concerto do duo de gui‑
tarristas jazz Mano a Mano, composto pelos irmãos André e Bruno Santos.
O evento é uma organização da Imprensa Nacional‑Casa da Moeda em 
parceria com a Junta de Freguesia da Misericórdia. A próxima edição do 
Mercado, programada para este ano, já tem data marcada: 22 de setembro. 
Convidamos todos os colaboradores da INCM a virem visitar o Mercado 
e a desfrutarem de uma agradável manhã ou tarde de sábado, na compa‑
nhia dos livros e dos autores que povoam esta festa! A programação das 
anteriores edições e todas as novidades podem ser consultadas no sítio da 
iniciativa (www.mercadodolivro.pt).
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O 
segundo volume da Série Ph., dedicado a Paulo Nozolino, figu‑
ra central da fotografia contemporânea, foi apresentado no dia 
8 de maio na Biblioteca da Imprensa Nacional.
Com textos de Sérgio Mah e Rui Nunes, o livro percorre a obra 
de Paulo Nozolino desde a década de 1970, com trabalhos reali‑
zados nas suas múltiplas viagens e estadas pela Europa, Médio 

Oriente, Américas e África. 
No texto, Sérgio Mah refere‑se à obra do fotógrafo como «profundamente 
vivencial e meditativa, poética e dionisíaca, a obra de Nozolino revela‑nos 
uma visualidade sensível às formas do pathos. A fotografia é assumida como 
um meio privilegiado de exprimir e organizar a sua visão inquieta e dramáti‑
ca do mundo». Em 2001, num breve mas revelador texto, o fotógrafo declara: 
«Sempre estive à beira do nada. A impressão de viver num não‑tempo. Cada 
pequena alegria sentida tornava‑se logo passado e cada sonho de futuro me 
parecia já uma recordação […]. A fotografia permitiu‑me viajar e ver a dife‑
rença entre o possível e o impossível. Podia guardar sem possuir, lembrar‑
‑me sem preocupação de esquecer, sobreviver em vez de viver. Sobretudo 
saber que tudo tem uma história, cada história duas versões, cada versão o 
seu passado.»
A Série Ph. é uma coleção de monografias de fotógrafos portugueses con‑
temporâneos, bilingue, que pretende dar a conhecer a obra dos autores, com 
textos de especialistas, apresentando os territórios expandidos e múltiplos 
da Fotografia. Esta coleção tem a direção editorial de Cláudio Garrudo, que 
prevê lançar dois volumes por ano.

A OBRA DO FOTÓGRAFO 
PAULO NOZOLINO NA SÉRIE PH
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CONCURSO DESENHAR A MOEDA 2018

DESENHO DE 
ALUNA DE 
AVEIRO VAI DAR 
ORIGEM A MOEDA 
SOBRE «O MAR»
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O 
desenho da autoria de Ísis Martins, aluna da Escola Básica João 
Afonso — Agrupamento de Escolas de Aveiro, é o vencedor da 
2.ª edição do concurso «Desenhar a Moeda», promovido pela 
Imprensa Nacional‑Casa da Moeda (INCM), em parceria com 
a Câmara Municipal de Aveiro (CMA).
Mais de 800 alunos, do 2.º e do 3.º ciclo do ensino básico, de 

7 agrupamentos de escolas do Município de Aveiro, participaram neste con‑
curso, cujo vencedor verá o seu desenho cunhado numa moeda de coleção 
(com valor facial de 5 euros) a integrar o Plano de Moedas Comemorativas 
da INCM para 2019.
Subordinada ao tema «O Mar», a iniciativa teve como objetivo sensibilizar 
o universo escolar para a riqueza cultural, patrimonial e artística da moeda.
O júri, constituído por Raquel Henriques da Silva (professora de História de 
Arte), André Letria (designer), Miguel Arruda (arquiteto e membro do Con‑
selho Numismático da INCM), Cláudio Garrudo (fotógrafo e artista plásti‑
co) e Ana Gomes (chefe da Divisão de Cultura e Turismo da CMA), atribuiu 
ainda duas menções honrosas, a Filipa Diniz, aluna da Escola Secundária de 
José Estêvão, e a Íris Lapa, aluna da Escola Básica João Afonso, e sete men‑
ções especiais.
Os desenhos distinguidos integram um conjunto de cerca de 70 trabalhos 
selecionados pelo júri do concurso, que dará origem a uma exposição, a 
inaugurar em junho, em Aveiro, em local a indicar.
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«Mudar a Casa» é o nome escolhido para o programa transformacional que 
a INCM vai desenvolver durante os próximos dois anos e que abrange vá‑
rios projetos, todos com um propósito claro — tornar a nossa organização 
mais simples e mais eficiente.
Com este propósito sempre presente, será efetuado um redesenho integral 
dos nossos processos, tornando‑os mais integrados e automatizados, garan‑
tindo ainda que estes enquadrem todos os referenciais normativos que a 
empresa adota, não só por se encontrar vinculada a alguns deles por razões 
legais ou comerciais, mas por serem um guia das melhores práticas de 
gestão, reconhecidas internacionalmente.
Sabendo que só conseguimos «Mudar a Casa» com as pessoas, e conside‑
rando que a equipa de promotores e auditores internos são os protagonistas 
deste ambicioso projeto, realizaram‑se durante o primeiro trimestre de 2018 

VAMOS «MUDAR A CASA»!
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um conjunto de workshops com vista à definição e adoção de um novo mind-
set – Referencial de Comportamentos com as seguintes linhas orientadoras:
• Visão holística e integrada dos processos
• Foco constante na simplificação, desburocratização e eficiência
• Pensamento baseado no risco
• Atitude permanente de crítica construtiva
…sempre baseados numa análise de custo‑benefício.

Repensar a forma de trabalhar e desenhar planos de ação para atingir com 
sucesso o futuro desejado foram áreas em foco durante estes produtivos, 
mas também «divertidos», workshops, abrindo caminho e motivando a equi‑
pa para as fases seguintes do projeto.
Com o segundo trimestre veio a fase de análise e diagnóstico, iniciando‑se 
então uma ambiciosa operação de levantamento detalhado dos nossos pro‑
cessos, tendo sido visitadas as nossas Unidades de Negócio, Funções de Su‑
porte e Funções de Centro Corporativo, num exercício que tem mobilizado 
toda a organização e que deverá continuar até final de julho.
Tendo em vista a transição para as novas versões das normas ISO 9001:2015 
e 14001:2015, depois da primeira auditoria interna, realizou‑se, entre os dias 
7 e 11 de maio, a auditoria APCER, visando validar e certificar as nossas boas 
práticas no âmbito destes referenciais normativos.
Advém, ainda, o desafio relacionado com o cumprimento do novo Regula‑
mento Geral de Proteção de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio, 
bem como a nova certificação ISO 14298:2013 (Sistema de Gestão de Pro‑
dução Gráfica de Segurança), indispensável para garantir o reconhecimento 
e competitividade da INCM em concursos internacionais.
Sabemos que não é uma tarefa fácil. Mas também sabemos que, com a cola‑
boração de todos, vamos conseguir «Mudar a Casa»!
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OBJETOS COM HISTÓRIA
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N
os edifícios da Imprensa Nacional e da Casa da Moeda pode‑
mos observar as faianças decorativas da Fábrica Sant’Anna que 
foram adquiridas no início dos anos 70 do século xx. Este con‑
junto de objetos compõe‑se essencialmente por jarras e jarrões, 
com decoração pintada a azul sobre esmalte branco. Algumas 
peças possuem desenhos florais simples, outras apresentam‑

‑se mais elaboradas no seu detalhe e pormenor artístico, como é o exemplo 
das que utilizam o antigo logótipo da IN com a legenda «Sciencias e Artes». 
Estas peças, que inicialmente decoravam os gabinetes das chefias e da ad‑
ministração na Imprensa Nacional, após a fusão com a Casa da Moeda em 
1972 acompanharam a passagem para a sede da empresa, que na altura pas‑
sa a funcionar na Rua de Francisco Manuel de Melo. No final dos anos 80 
e, mais tarde, com o encerramento do edifício, são igualmente transferidas 
com a ida gradual da administração e dos restantes serviços para o edifício 
da Casa da Moeda, na Avenida de António José de Almeida.
A partir desta altura, estes objetos decorativos vão‑se disseminando pelos dois 
edifícios, onde podemos encontrar no Arquivo Histórico/CM o jarrão com re‑
gisto «F.ca Sta Anna, Lisboa Portugal», datado de 1971, com sigla de autor MS, 
registo de fábrica n.º 433, 46 cm µ 19 cm. Por sua vez, na sala da Biblioteca e 
gabinete na IN podemos observar outro jarrão e algumas jarras mais pequenas, 
uma das quais com registo «F.ca Sta Anna, Lisboa Portugal», sem data, com si‑
gla de autor D, registo de fábrica nº 500, 24 cm µ 10 cm, conforme imagens em 
anexo. Ambos os exemplares contêm a pintura do antigo logótipo e legenda 
da IN. Estas peças são representativas da tradicional arte da cerâmica portugue‑
sa, pois são feitas e pintadas à mão, com a garantia de que cada produto é único. 
A Fábrica Sant’Anna iniciou a sua laboração no ano de 1741, perto da Basílica 
da Estrela, nas «terras de Sant’Anna», em Lisboa, numa pequena olaria onde 
produzia peças de barro vermelho sem qualquer tipo de decoração. Em 1755, 
com a ocorrência do grande terramoto, a cidade de Lisboa necessitou de uma 
rápida reconstrução, tornando‑se nessa altura muito popular o uso do azule‑
jo, material mais fácil de produzir e de baixo custo comparado com os revesti‑
mentos em pedra. Com a elevada procura, a olaria começa a produzir azulejos 
decorativos para as fachadas dos prédios lisboetas. Após algumas mudanças 
das suas instalações fabris, fixa‑se na Calçada da Boa Hora, onde ainda hoje 
continua a produção de azulejos e faianças artísticas tradicionais portuguesas.
Considerada a última grande fábrica de azulejos e faianças artesanais da 
Europa, a Fábrica Sant’Anna produz todas as suas peças por métodos intei‑
ramente artesanais, desde a preparação do barro até à vidração e pintura, 
mantendo os mesmos processos desde o início da sua laboração. 

FAIANÇA DA FÁBRICA  
SANT’ANNA NA INCM



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

ARTE DE QUEM TRABALHA
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ARTE À FLOR 
DA PELE

G
alileo Madeira nasceu em Díli, Timor‑Leste, em 1996, e veio 
para Portugal em 2016 com uma bolsa da Fundação Oriente, 
para trabalhar, em regime de voluntariado, na agência de pu‑
blicidade Gravity Creative Dynamics e, passado pouco tempo, 
na organização não‑governamental Help Images.
Em agosto de 2017 iniciou o seu estágio profissional na Dire‑

ção Comercial e Marketing da INCM, onde tem vindo a ganhar experiência 
e a produzir trabalhos na área do design gráfico e da ilustração.
Fora da INCM, além do design e da ilustração, a tatuagem é outro campo 
onde tem vindo a manifestar o seu talento e gosto pelas artes visuais.
Começou a tatuar ainda em Timor, com apenas 17 anos de idade, graças à 
influência do pai, que possuía um estúdio de tatuagens em Díli, e quando 
veio para Portugal, deu continuidade a essa atividade artística, deixando a 
marca do seu talento na pele de muita gente.
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RECURSOS HUMANOS

CURSO DE INGLÊS

Concluíram em janeiro, o curso de inglês 14 tur‑
mas, 11 em Lisboa e 3 no Porto, que envolveram 
106 trabalhadores.
Estão ainda a decorrer, até ao final de maio, as au‑
las de 6 turmas (4 em Lisboa e 2 no Porto) que 
incluem 47 trabalhadores.
A taxa de sucesso foi de 81 %.
A frequência deste curso potenciou 9270 horas 
de formação presencial, que divididas pelos 
106 trabalhadores representaram uma média in‑
dividual de 87,5 horas.
A aceitação e adesão ao curso de Inglês tem sido 
muito boa, tendo chegado à DRH/GDP mani‑
festações de interesse de muitos colaboradores 
quanto à continuidade da sua participação, bem 
como pedidos de novas inscrições.
Assim, é com o maior agrado que comunicamos a 
autorização do Conselho de Administração para 
dar sequência a esta formação, pelo que em breve 
se iniciará a consulta de diversas entidades para 
a prestação deste serviço, bem como a formaliza‑
ção da consulta aos trabalhadores para identifica‑
ção definitiva dos interessados.

PARTICIPAÇÃO DA INCM EM FEIRAS DE 
EMPREGO

De modo a atrair novos talentos e promover a 
marca INCM, a DRH participou em duas feiras de 
emprego: Semana de Emprego da Universidade 
do Minho e Feira de Emprego do Instituto Poli‑
técnico de Setúbal. 
Em ambas as instituições houve oportunidade de 
divulgar as atividades da INCM, nomeadamente 
através de sessões de apresentação, onde também 
participaram outras empresas.
Considera‑se que a integração desta iniciativa 
nas atividades de atração de talento são uma 
mais ‑valia na afirmação da INCM no mercado 
de trabalho e empresarial, através da divulga‑
ção dos seus projetos inovadores e do seu perfil 
tecnológico. 
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RENOVAÇÃO DOS COMPROMISSOS JUNTO DO 
FÓRUM IGEN

A INCM tem percorrido um caminho seguro na 
implementação de medidas com impacte real 
no âmbito da igualdade entre trabalhadoras e 
trabalhadores.
Esse percurso está claramente relacionado com 
a participação ativa, desde a sua fundação no 
Fórum IGEN, concretizada na realização de ini‑
ciativas que visam consolidar os progressos já al‑
cançados no âmbito da igualdade de género no 
trabalho e no emprego, através do cumprimento 
dos compromissos que, em cada ano, a INCM tem 
assumido.
A 5 de dezembro de 2017, a INCM, na Administra-
ção do Porto de Lisboa, representada pela vogal do 
Conselho de Administração, Dora Moita, assinou 
os compromissos para 2018. 

RECIBO E EXTRATO COM MAIS INFORMAÇÃO

Já reparou que o seu recibo de vencimento e o seu 
extrato dos Serviços Sociais vêm sempre acompa‑
nhados de informações do seu interesse?
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FESTAS DE NATAL 2017

Como já vem sendo habitual, decorreram em de‑
zembro passado as Festas de Natal INCM desti‑
nadas aos filhos dos trabalhadores, iniciativa pro‑
movida pela Direção de Recursos Humanos e que 
este ano contou igualmente com a participação 
do Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhado‑
res da Imprensa Nacional — Casa da Moeda.
Na festa de Lisboa, para além das tradicionais di‑
versões e momento circense, foram criados novos 
espaços, como o cantinho do Pai Natal, onde fo‑
ram distribuídas as prendas pelos presentes, e a 
área do lanche convívio.
Também este ano, foram apresentados dois mo‑
mentos musicais, protagonizados por trabalhado‑
res da INCM, em Lisboa, a cargo do grupo de tri‑
buto ABBA MIA, onde participa um colaborador 
da DSI, e no Porto, dedicado ao fado, cantado pela 
colaboradora da UCO, Ana César.

ENTREGA KIT BEBÉ

Integrado nas boas práticas de conciliação entre a 
vida profissional e a vida familiar, teve lugar a 18 
de dezembro a entrega dos Kits Bebé aos novos 
membros da família INCM nascidos no segundo 
semestre de 2016 e no ano de 2017.
O nascimento de um filho é efetivamente um 
marco importante nas famílias, momento que a 
empresa também celebra com a oferta de um ca‑
baz com produtos úteis e recordação INCM.
Parabéns aos bebés Rodrigo, Miguel, Maria, Rita, 
Ana Vitória, Madalena, Margarida, Inês, Emí‑
lia, Carlota, Sofia, Vicente, Gino, Sara, Henrique, 
Maria do Carmo, Maria Leonor, Gonçalo, Leonor, 
Duarte, Mariana e Laura.
 

PROLE

Tiago Emanuel Silva Rothes (DCM)
Baiba Sime (UMD)
Nuno Miguel Silva Rebelo (UGF)
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APOSENTAÇÃO

Rui António Catrino Ferreira 
(UGF)

Iniciou o seu percurso em ju‑
nho de 1981 e terminou em de‑
zembro de 2017.

Maria Manuela Sintra Lézi-
nho Barreto Correia (CA)
Iniciou o seu percurso em ju‑
lho de 1979 e terminou em de‑
zembro de 2017.

Armando António da Silva 
(UCO)
Iniciou o seu percurso em ou‑
tubro de 1977 e terminou em 
abril de 2018.

ADMISSÕES

Mónica da Costa Joaquim 
Furtado Pereira (DCM)
Admitida em junho de 2017.

12.º ano
Funções: contratada para reforçar a equipa da Divisão 
Comercial da Gráfica e colaborar no desenvol‑
vimento, coordenação e participação em novos 
projetos, identificar oportunidades de negócio, 

elaborar estudos para o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços, e também aumentar a capaci‑
dade comercial, contribuindo para o alargamento 
das vendas a novos mercados geográficos.

Vítor Jorge Silva Castro 
(CISO)
Admitido em dezembro de 
2017.

Mestrado em Engenharia de Sistemas e 
Informática.
Funções: Chefe de Serviços, contratado para 
substituir o antigo Coordenador de Segurança de 
Informação (CISO), cabendo‑lhe entre outras atri‑
buições a definição de políticas de segurança de 
informação nos âmbitos físico, lógico, de intrusão, 
risco e continuidade, em colaboração com a DSA 
e a DSI, elaboração de procedimentos relativos à 
segurança de informação, em colaboração com 
os órgãos envolvidos e assegurar a responsabi‑
lidade pelas auditorias dos projetos EMV‑Visa e 
MasterCard.

Maria Daniela Taborda Pereira 
de Sousa e Freitas (SLG)
Admitida em dezembro de 
2017.

Licenciatura em Ciências da Cultura.
Funções: Empregada de Armazém, contratada 
para reforçar o Serviço de Logística, sendo as suas 
principais funções inerentes ao funcionamento 
do armazém, nomeadamente receção, conferên‑
cia, transporte, acondicionamento e arrumação 
dos materiais por meios manuais ou mecânicos, 
efetua a manutenção corrente do equipamento 
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próprio do armazém e colabora na realização de 
inventários, regista informaticamente as entra‑
das e saídas dos materiais, procede às entregas de 
produtos aos clientes e executa outras atividades 
afins ou funcionalmente ligadas.

Joana Carriço Bonifácio 
(DSI)
Admitida em janeiro de 2018.

Mestrado em Sistemas de Informação para a 
Gestão.
Funções: Técnica Superior Especialista, contrata‑
da para reforçar a equipa da Direção de Sistemas 
e Informação. As suas principais funções passam 
pela participação em novos projetos surgidos na 
área da produção, onde irá participar nas fases 
de arranque e desenvolvimento, nomeadamen‑
te: Produção do Passaporte Eletrónico, cartões 
de multibanco, produção do Título de Residên‑
cia Português, produção de vários documentos 
oficiais eletrónicos para Cabo Verde e produção/
personalização de outros documentos «chip».

Nuno Serpa Leitão Guerra 
Santos (CA)
Admitido em janeiro de 2018.

Licenciatura em Organização e Gestão de 
Empresas.
Funções: Técnico Superior Assessor, contrata‑
do para laborar no Conselho de Administração, 
irá desenvolver funções a nível da implementa‑
ção de projetos de transformação estratégica e 
organizacional.

Rosa Maria Barreto Tomás 
(CISO)
Admitida em fevereiro de 2018.

Licenciatura em Informática de Gestão.
Funções: Técnica Superior Assessora, contratada 
para reforçar a equipa do CISO, irá desempenhar 
funções a nível da nova certificação, a ISO 14298, 
bem como a implementação do Regulamento Eu‑
ropeu de Proteção de Dados (RGPD), e reforçar 
as competências e capacidades para projetos de 
infraestruturas de chaves públicas (PKI).

Nuno Miguel Mendonça da 
Silva Gonçalves (DCM/INO)
Admitido em março de 2018.

Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica.
Funções: Técnico Superior Assessor, contrata‑
do para reforçar a equipa de Inovação, irá reali‑
zar funções no âmbito dos objetivos e projetos da 
Direção Comercial e Marketing, tarefas relacio‑
nadas com Sistemas de Informação e Segurança, 
como autenticação, rastreabilidade de produtos e 
documentos e sistemas de identificação de pes‑
soas (sistemas biométricos). 
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS INCM

D
esde a sua fundação, há já 9 anos, no 
dia 28 de maio de 2009, a Associa‑
ção de Reformados da INCM (ARIN‑
CM) mudou o curso de vida dos apo‑
sentados da empresa. A Associação 
é hoje uma realidade, até para os 

mais céticos, que parecem rendidos desde o seu 
nascimento.
Desde esse momento, a Associação realizou vinte 
e cinco eventos, três dos quais fora de Portugal, na 
nossa vizinha Espanha, sempre no Norte da Penín‑
sula Ibérica (La Corunha e Santiago de Compos‑
tela — Douro Internacional e Lago de Sanábria — 
Astúrias, Cantábria e Picos da Europa).
Nesta altura do ano, a terminar o inverno, o nos‑
so balanço revela que um total de 2490 pessoas 
aderiram aos eventos realizados com associados, 
familiares e amigos. 
Criamos o «blogue» da Associação de Reforma‑
dos da INCM, onde, desde 2009, existe vária in‑
formação e links úteis. Participámos também no 
«Projeto de Revisão do Regulamento dos Serviços 
Sociais», nos anos de 2013, 2014 e 2015.
De alguma forma, ano a ano, as coisas vão evoluin‑
do, e isso obriga sempre a que o nosso trabalho 
seja cada vez mais simples, cada vez mais claro, 
cada vez mais puro, no sentido de se levar sempre 
mais longe a divulgação da ARINCM, a captação 
de novos associados e a incrementação de novas 
atividades onde os associados interagem fora do 
seu ambiente quotidiano.
Assim se reuniu, de forma sintetizada, todo este 
tempo do percurso da vida da ARINCM, que con‑
ta já com quatro mandatos dos seus órgãos so‑
ciais, sendo que os atuais cessam funções no final 
do ano de 2018.

Programação de próximos eventos
Dia 2 de junho celebra‑se o 9.º Aniversário da 
ARINCM, com almoço/lanche no restaurante 
«Ao Pôr do Sol» em Montemor‑o‑Novo, antecedi‑
do por uma paragem em Vendas Novas e com vi‑
sita à cidade de Évora.
Contamos apresentar mais eventos através do 
boletim Matriz, antes do nosso habitual Almoço 
de Natal/Ano Novo, que esperamos vir a realizar 
no dia 15 de dezembro de 2018 (sábado).
Desejo de uma Feliz Páscoa aos associados, cole‑
gas no ativo e seus familiares, repleta de saúde, 
são os nossos votos.

A Direção da ARINCM
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GRUPO DESPORTIVO

Secções de Desporto — Futsal  
e Ténis de Mesa

A 
prática desportiva tem vindo a cativar um número crescente de 
associados do GDCTINCM ao longo dos últimos anos. O tipo 
de atividades procurado tem sido também diversificado, o que 
nos tem incentivado não só a procurar protocolos que respon‑
dam às necessidades dos associados, mas também a criar no‑
vas secções como a recém‑criada secção de Trail, sobre a qual 

teremos seguramente muito a reportar num futuro próximo.
Hoje destacamos o Ténis de Mesa, uma secção reaberta nos últimos anos, e 
o Futebol, onde iniciámos no ano passado uma equipa de Futsal. 
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Ténis de Mesa

A secção de Ténis de Mesa, com elevada tradição e história na nossa coleti‑
vidade, passou por tempos difíceis com uma diminuição do número de pra‑
ticantes, e durante alguns anos foram apenas dois os elementos que manti‑
nham a secção no ativo.

Atualmente, a secção é composta por cinco elementos (Vítor Carvalho, An‑
tónio Nunes, Tiago Catarino, Rui Correia e Vítor Cardoso) e é liderada pelo 
nosso colega Vítor Carvalho, que a desenvolveu e dinamizou fortemente, 
levando a equipa à participação em várias competições ao longo do ano. 
A equipa participa em torneios organizados por outras coletividades e nos 
campeonatos regionais e nacionais do INATEL nas vertentes individuais e 
coletivas com resultados fantásticos.
O GDCTINCM organiza dois torneios anuais, um com a parceria do INATEL 
e outro a nível interno (INCM) que pretende homenagear um antigo colega 
da empresa e ex‑praticante da modalidade — António Mourinha. A próxima 
edição do Torneio António Mourinha está prevista para o mês de maio e pre‑
tendemos que seja mais um sucesso de convívio e promoção da modalidade.
Desde que a secção arrancou, a equipa tem vindo a evoluir a sua prestação, 
e prova disso são os vários troféus coletivos conquistados nos últimos anos.
No último torneio em que a equipa participou obteve um honroso 4º lugar 
coletivo, trazendo mais um belo troféu para a nossa sala. 
No passado mês de março, o nosso colega Rui Correia conquistou o título 
de campeão nacional do INATEL na competição de pares em ténis de mesa, 
em representação do GDCTINCM. 

Futebol

As atividades desportivas do GDCTINCM estão em crescendo e as secções 
de futebol não são exceção.
A juntar à secção Futebol 11, orientada pelo Pedro Canto e Augusto Cor‑
reia, e em atividade há muitos anos nos campeonatos do INATEL e Sideline, 
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temos a secção de Futebol 7 que vai já na 8.ª época de competição e conta 
com a orientação do David Almeida e do Tiago Guedes. Criámos recente‑
mente a secção de Futsal, que sob a orientação do Rui Duarte e do Pedro 
Costa está a participar no torneio Cidade de Lisboa.

Tendo a direção do pelouro desportivo como principais objetivos a promo‑
ção da prática de desporto em ambiente de salutar amizade e a envolvência 
de cada vez mais atletas pertencentes aos quadros da INCM nessas ativida‑
des, as secções de futebol procuram campeonatos e competições atrativas 
e que se adequem à realidade dos nossos atletas. Neste aspeto, a próxima 
época desportiva trará algumas novidades.
Fica atento aos comunicados, vem treinar connosco e fazer parte das nossas 
equipas, participa e acompanha as competições do GDCTINCM!

Calendário de atividades até junho de 2018:
Abril
17/04/2018 — 18h30 — Ténis de Mesa: GDCTINCM vs Santander
20/04/2018 a 22/04/2018 — Retiro Viagem Interior Yoga e 
Silêncio — AzeitãoZen
21/04/2018 — 17h15 — Futsal: Pavilhão Varejense — GDCTINCM vs Leões 
das Furnas
22/04/2018 — 11h00 — Futebol 11: Campo Vitória de Lisboa — GDCTIN-
CM vs Leões das Furnas
25/04/2018 — 10h00 — Atletismo: Corrida 25 de Abril

Maio
01/05/2018 — 10h00 — Atletismo: Corrida 1º de Maio
05/05/2018 — 21h30 — Teatro: Ñaque
06/05/2018 — 18h00 — Futebol 11: Campo ADCEO — On4u vs GDCTINCM
12/05/2018 — 09h00 — Realização do 5.º Torneio de Ténis de Mesa — An-
tónio Mourinha 
20/05/2018 — 10h00 — Atletismo: Corrida Cidade de Alverca

Junho
03/06/2018 — 10h00 — Atletismo: Corrida do Oriente

Últimos protocolos celebrados:
Orbitur — Parques de campismo e empreendimentos turísticos
1 Fight — Clube de Fitness
OrtoGirardi — Artigos Ortopédicos
Centro Padma Yoga — Centro de Yoga, Meditação & Terapias Alternativas
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BREVES

A VOZ DOS POETAS

A Voz dos Poetas regressou, no dia 5 de feverei‑
ro, à Biblioteca da Imprensa Nacional, onde Jorge 
Silva Melo e Nuno Rodrigues deram voz à poesia 
de Alberto de Lacerda.
No dia 2 de abril foi a vez da poesia de Adolfo Ca‑
sais Monteiro, com a leitura do ator Luís Lucas e 
do encenador Jorge Silva Melo, que, a 7 de maio, 
foi acompanhado pelo ator Manuel Wiborg na lei‑
tura de poemas de Gomes Leal.
O ciclo de leituras de poesia A Voz dos Poetas 
tem entrada livre e resulta da parceria estabele‑
cida entre os Artistas Unidos e a Imprensa Nacio‑
nal‑Casa da Moeda. A próxima leitura está agen‑
dada para dia 9 de maio, com poemas de Gomes 
Leal.

LEITURAS DA CASA

«Leituras da Casa» é o nome dado a um ciclo de 
sessões de leitura e conversa em torno de grandes 
livros, com convidados muito especiais e entrada 
livre, que acontecem, uma vez por mês, na Livra‑
ria INCM do Porto.
Na 2.ª sessão, a 20 de janeiro, a conversa foi em 
torno do livro O Essencial sobre Charles Chaplin, 
de José‑Augusto França, com a participação da 
realizadora Amarante Abramovici e moderação 
do escritor Rui Manuel Amaral.
No dia 3 de março realizou‑se mais uma sessão, 
desta vez dedicada ao dramaturgo Aristófanes, 
com leitura e conversa em torno da comédia Lisís‑
trata, escrita e encenada em 411 a. C. O convidado 
desta sessão foi o dramaturgo José Palinhos.
Poesias Eróticas, Burlescas e Satíricas, de Bocage, 
foi o livro em destaque na 4.ª sessão, a 7 de abril, 
que contou com a participação de Rui Manuel 
Amaral e do escritor Pedro Eiras.
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TEMPORADA DE MÚSICA DE CÂMARA

Dando continuidade à temporada de música de 
câmara programada para a Biblioteca da Impren‑
sa Nacional, em parceria com a Orquestra Metro‑
politana de Lisboa (OML), no dia 15 de março rea‑
lizou‑se um recital com peças dos compositores 
Joseph Haydn e Pedro Amaral.
Os solistas da OML Ana Pereira, José Teixeira 
(violinos), Joana Cipriano (viola) e Marco Pereira 
(violoncelo) interpretaram o Quarteto de Cordas 
N.º 2, Op. 9, Hob. III:20, de J. Haydn, e o Quarteto 
N.º 1, de P. Amaral.
No dia 12 de abril, a Biblioteca foi palco do con‑
certo Ciclo de Compositores Exilados — Lopes‑
‑Graça, Hindemith. O Quarteto de Cordas, n.º 2, 
LG 87, de Fernando Lopes‑Graça, e o Quarteto de 
Cordas n.º 1, Op. 2, de Paul Hindemith, foram as 
peças executadas pelos solistas José Pereira, Joa‑
na Dias (violinos), Joana Tavares (viola) e Catari‑
na Gonçalves (violoncelo).

PRÉMIO NACIONAL DE OURIVESARIA 
ANUNCIADO EM GONDOMAR

O Prémio Nacional de Ourivesaria — Elói Via‑
na, que resulta da cooperação entre a INCM, a 
Câmara Municipal de Gondomar (CMG) e a Asso‑
ciação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), 
foi anunciado a 18 de março, em Gondomar, no 
encerramento da Ourindústria, a mais importante 
feira do País do setor dos metais preciosos, relo‑
joaria e atividades conexas.
Este Prémio, de âmbito nacional, visa dinamizar 
o espírito de iniciativa e distinguir os promoto‑
res de empresas inovadoras na área da joalharia 
e ourivesaria.
Para o efeito, foi assinado um protocolo entre as 
três entidades, de forma a enquadrar a coopera‑
ção em tarefas específicas de interesse comum e 
preconizar a promoção e a execução do Prémio.
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WORLD MONEY FAIR 2018

A INCM esteve presente na 47.ª edição da World 
Money Fair (WMF), a maior feira internacional 
dedicada à moeda, que se realizou no Estrel Con‑
vention Center, em Berlim, de 2 a 4 de fevereiro.
O certame juntou os principais fabricantes e casas 
de moeda mundiais, além de empresas fornecedo‑
ras de matéria‑prima e equipamento, associações 
da especialidade, negociantes, colecionadores e 
numismatas de vários países, em torno das últi‑
mas novidades numismáticas e das mais recentes 
inovações tecnológicas.
Os milhares de visitantes que, durante o fim de 
semana, percorreram o espaço da feira tiveram 
ainda oportunidade de ficar a conhecer, no stand 
da INCM, algumas das moedas produzidas pela 
empresa, bem como os temas e os autores das 
moedas a emitir ao longo de 2018.

APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO 
LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

O catálogo da exposição Loulé. Territórios, Memó-
rias, Identidades, patente no Museu Nacional de 
Arqueologia, foi apresentado, no dia 15 de março, 
nas instalações deste museu.
Além de dar a conhecer a exposição, o catálogo 
assume‑se como o estado da arte da investigação 
arqueológica do concelho de Loulé e conta a his‑
tória das comunidades que o constituíram entre a 
Pré‑História e a Idade Média.
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO JORGE GONÇALVES, 
FOTOGRAFIAS. 20 ANOS DE TRABALHOS

No dia 26 de março, o encenador Jorge Silva Melo 
e a atriz Maria João Luís apresentaram o livro 
Jorge Gonçalves, Fotografias. 20 Anos de Traba-
lhos, uma edição Imprensa Nacional, em parceria 
com os Artistas Unidos.
As fotografias fixadas pela lente de Jorge Gonçal‑
ves e reunidas nesta edição refletem um percurso 
de 20 anos de cumplicidade partilhada durante 
os ensaios dos Artistas Unidos.

APRESENTAÇÃO DE OS MAIAS. EPISÓDIOS DA 
VIDA ROMÂNTICA

O mais recente volume da Edição Crítica de Eça 
de Queirós, Os Maias. Episódios da Vida Român-
tica, uma edição da responsabilidade dos investi‑
gadores Carlos Reis e Maria do Rosário Cunha, foi 
apresentado em Lisboa e em Coimbra, respetiva‑
mente, a 21 e 22 de fevereiro.
A apresentação da obra, realizada na Biblioteca 
da Imprensa Nacional, em Lisboa, e na Sala de 
São Pedro da Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra, foi conduzida pela Professora Doutora 
Paula Morão.
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CONCERTO PRÉ-FESTA DO JAZZ NA IMPRENSA 
NACIONAL

Na noite do dia 22 de março, a Imprensa Nacional 
abriu as suas portas para um concerto especial de 
«pré‑Festa», realizado no âmbito da Festa do Jazz 
2018.
Este concerto contou com a atuação de Carlos 
Martins Quarteto, composto por Carlos Martins 
(saxofone tenor), João Paulo Esteves da Silva 
(piano), André Rosinha (contrabaixo) e Alexandre 
Frazão (bateria).

EXPOSIÇÃO IMPRIMERE: ARTE E PROCESSO 
NOS 250 ANOS DA IMPRENSA NACIONAL

No dia 10 de maio, foi inaugurada na Casa do 
Design, em Matosinhos, a exposição Imprimere: 
Arte e Processo nos 250 Anos da Imprensa Nacio-
nal, exibindo instrumentos, máquinas, tecnolo‑
gias e artefactos que ilustram a história da produ‑
ção gráfica em Portugal, desde a Impressão Régia 
à atualidade.
A exposição é promovida pela Câmara Municipal 
de Matosinhos, pela ESAD—idea, Investigação 
em Design e Arte, e pela Imprensa Nacional‑Ca‑
sa da Moeda (INCM), no âmbito da comemoração 
do 250.º aniversário da Imprensa Nacional, e vai 
estar patente até 3 de novembro.
A curadoria da exposição é de Rúben Dias, tipó‑
grafo, designer de tipos e docente na ESAD, e de 
Sofia Meira, designer gráfica e responsável pela 
Oficina de Tipografia da ESAD, ambos a desen‑
volver investigação nesta área.
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DIA MUNDIAL DA POESIA NO CCB

A INCM voltou a participar na comemoração do 
Dia Mundial da Poesia, que teve lugar no Centro 
Cultural de Belém (CCB), a 24 de março, cele‑
brando este ano a vida e obra de Natália Correia.
Entre as 15 e as 19 horas, os diferentes espaços 
do CCB foram animados por várias iniciativas, 
designadamente leituras de poesia, atividades 
para os mais novos, tertúlias, música e uma Feira 
do Livro de Poesia. No espaço da INCM, os visi‑
tantes tiveram oportunidade de  aceder ao catálo‑
go editorial da empresa, com descontos até 50 %.

LANÇAMENTO DO LIVRO  
ISTMOS — DO TERROR, DO AMOR E ALGO MAIS

No dia 1 de março, a Biblioteca da Imprensa Na‑
cional acolheu a sessão de lançamento do livro 
Istmos — Do Terror, do Amor e Algo Mais, o mais 
recente volume da coleção Olhares, da autoria de 
Adalberto Alves.
A apresentação desta obra, que reúne um conjun‑
to de ensaios inéditos sobre diversos temas, que 
vão desde a filosofia, a mística, a história, a litera‑
tura até à história natural e ao terrorismo, refletin‑
do a diversidade de interesses do autor, esteve a 
cargo do Prof. Doutor Rafael Gomes Filipe.

aPoio iNstitUCioNal

DIgA Lá 
um poEmA

NATáLIA coRREIA
umA Voz REbELDE
pARcERIA com o cENTRo NAcIoNAL DE cuLTuRA

15h >>>18h
ofIcINA / fábRIcA DAs ARTEs

pApEL poéTIco
ofIcINA DE coNsTRução 
DE LIVRos E HIsTóRIAs 

fEIRA 
Do LIVRo 
DE poEsIA

EspAço 
ImpRENsA 
NAcIoNAL
cAsA DA moEDA

gAsTRoNomIA 
Dos AçoREs 

VIDA NA poEsIA 
E poEsIA NA VIDA: 
oRIgENs AçoRIANAs 
DE NATáLIA coRREIA
ANTóNIo VALDEmAR

A ANToLogIA 
DA poEsIA ERóTIcA 
E sATíRIcA, 
o juLgAmENTo DE
NATáLIA coRREIA
fRANcIsco TopA

À coNVERsA com 
AmIgos DE NATáLIA
josé mANuEL Dos sANTos

1968-1974. 
NATáLIA coRREIA
supERsTAR? 
Dos DIscos A VILAR 
DE mouRos, À REVELIA 
DA LEI DA RoLHA
DAVID fERREIRA

poEsIA LATINo-
-AmERIcANA
coNcEção E oRgANIzAção cAsA DA AméRIcA LATINA

15h >>>19h

15h >>>19h 15h >>>16h

15h >>>16h

17h>>>18h30

17h30 >>>18h30

NATáLIA coRREIA, 
DEpuTADA pARLAmENTAR
coLAboRAção com A RTp
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LANÇAMENTO DO LIVRO DESDIZER, 
DE ANTONIO CARLOS SECCHIN

A sessão de lançamento do livro Desdizer, poesia 
reunida de Antonio Carlos Secchin, realizou‑se na 
Biblioteca da Imprensa Nacional, a 11 de maio, e 
contou com a apresentação de Ronaldo Cagiano.
Desdizer é um dos mais recentes títulos da cole‑
ção Plural e congrega toda a obra poética do es‑
critor e crítico literário brasileiro Antonio Carlos 
Secchin, que conta com 10 livros de poesia já pu‑
blicados e outros 7 na área do ensaio, tendo ainda 
organizado uma vintena de publicações — anto‑
logias e obras reunidas — de alguns dos mais im‑
portantes poetas brasileiros.

INCM PARTICIPA NA EXPOGONDOMAR 2018

A INCM esteve presente na Expo Gondomar 
2018, que se realizou de 4 a 6 de maio, no Multiu‑
sos de Gondomar, uma mostra da atividade eco‑
nómica deste município, onde se encontra locali‑
zada uma delegação da Unidade de Contrastarias.
Além do trabalho desenvolvido pelas contrasta‑
rias, o stand da INCM neste certame deu também 
a conhecer ao público outras atividades emble‑
máticas da empresa, como a gráfica de segurança, 
as publicações ou a produção de moeda.
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TERÇO DO CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE 
FÁTIMA ANGARIA MAIS DE 500 MIL EUROS 
PARA CAUSA SOCIAL

O terço oficial do Centenário das Aparições de 
Fátima, fruto da parceria estabelecida entre a Im‑
prensa Nacional‑Casa da Moeda (INCM), o San‑
tuário de Fátima e a ACISO — Associação Empre‑
sarial Ourém‑Fátima, já angariou mais de 500 mil 
euros para o Centro de Reabilitação e Integração 
de Fátima (CRIF).
A verba resultante da venda deste objeto de culto 
será investida na construção de um lar residencial 
para adultos portadores de deficiência e para as 
famílias que não têm capacidade de prestar o ne‑
cessário acompanhamento.
Produzido manualmente e com recurso a méto‑
dos tradicionais, devidamente enquadrados por 
fabricantes locais, cada um destes terços é emba‑
lado em caixa própria, com um livro explicativo, 
disponível em sete idiomas, e com Selo de Certi‑
ficação emitido pela INCM, de modo a garantir a 
autenticidade de cada peça.
O terço comemorativo do Centenário das Apari‑
ções de Fátima continua à venda, e quem o adquirir 
estará a contribuir com 1 euro para o CRIF.

SEMINÁRIO PERMANENTE DE ESTUDOS 
GLOBAIS

«Educação e Globalização: Uma Perspetiva da 
Sociologia Histórica» foi o tema apresentado por 
José David Justino, antigo Ministro da Educação 
e Professor na Universidade Nova de Lisboa, na 
sessão xv do Seminário Permanente de Estudos 
Globais, que teve lugar no Salão Nobre da Univer‑
sidade Aberta, a 25 de janeiro.
No dia 14 de fevereiro, a Biblioteca da Imprensa 
Nacional acolheu a sessão xvi, dedicada às «prio‑
ridades de política para os portugueses no mun‑
do», conduzida pelo Secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, 
que realçou o papel dos portugueses fora do País, 
«a maior força de inserção de Portugal» na vida 
global.
Em março, no dia 5, realizou‑se uma sessão ex‑
traordinária, no âmbito do programa da Antena 1 
E Deus Criou o Mundo, que versou sobre o tema 
«as religiões perante os grandes desafios da glo‑
balização», com moderação de Henrique Mota e 
intervenções de Isaac Assor, Pedro Gil e Khalid 
Jamal.
A sessão xvii aconteceu no dia 19 de abril e teve 
como orador convidado Arlindo Oliveira, presi‑
dente do Instituto Superior Técnico e especialis‑
ta em Inteligência Artificial e Robótica, que falou 
sobre «Tecnologia e impactos sociais», e a 2 de 
maio realizou‑se a sessão xviii, que contou com a 
intervenção do Embaixador Eugénio Anacoreta 
Correia (Presidente do Conselho Geral da Univer‑
sidade Aberta), subordinada ao tema «Lusofonia 
e Globalização».
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EDIÇÃO CRÍTICA DE UM AUTO DE GIL VICENTE 
APRESENTADA EM COIMBRA

Um Auto de Gil Vicente, o mais recente volume 
da Edição Crítica de Almeida Garrett, coordenada 
por Ofélia Paiva Monteiro, foi apresentado, no dia 
15 de março, na Faculdade de Letras da Universi‑
dade de Coimbra (FLUC).
A apresentação desta obra, com edição de Thomas 
Earle, teve lugar na Sala Ferreira Lima da FLUC e 
foi conduzida por José Augusto Bernardes.

PESAR PELO DESAPARECIMENTO 
DA ESCULTORA CLARA MENÉRES

A INCM manifesta o seu pesar pelo desapareci‑
mento da escultora Clara Menéres, no dia 11 de 
maio, e apresenta as mais sentidas condolências a 
todos os seus familiares e amigos.
Autora de uma obra vasta e amplamente reconhe‑
cida, Clara Menéres colaborou com a INCM em 
diversos projetos de moeda e medalha, nomeada‑
mente a moeda comemorativa do Centenário das 
Aparições de Fátima, emitida em 2017.
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AGENDA

25 mai  
13 jun
88.ª EDIÇÃO DA FEIRA 
DO LIVRO DE LISBOA

4 jun
DIA DA IGUALDADE 
DE GÉNERO NA INCM

6 jun
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO BEBI DO ZAMBEZE, 
DE ANTÓNIO MANNA 

Biblioteca da Imprensa 
Nacional | 18h00

7 jun
LANÇAMENTO DO LIVRO 
DEBAIXO DA NOSSA 
PELE – UMA VIAGEM, 
DE JOAQUIM ARENA

Associação Cabo‑verdiana 
de Lisboa | 18h00

15 jun
SEMINÁRIO PERMANENTE 
DE ESTUDOS GLOBAIS 
SESSÃO XX

Biblioteca da Imprensa 
Nacional | 18h00
José Pedro Paiva (Diretor 
da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e 
Historiador) será o orador 
convidado e apresentará 
o tema «O Papel do 
episcopado português no 
processo de globalização 
do catolicismo na 
Época Moderna».
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