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EDITORIAL
No Matriz nº 3 (2009) debrucei-me sobre a transição da INCM para a era digital, 
com a introdução do PEP, do CC, do TRE e do DRE, como serviço universal de 
valor legal; foi uma mudança oportuna e positiva.
 
No Matriz nº 7 (2010) abordei a sustentabilidade, que começa na poupança, como 
a capacidade para satisfazer necessidades actuais sem comprometer o futuro.
 
Hoje, a necessidade de poupança, sustentabilidade e renovação é mais evidente:
 
- economicamente, o mundo ocidental está no fim de um ciclo de crescimento 
longo e enfrenta o risco de empobrecimento relativo face a outros países que 
crescem mais rapidamente  do que a Europa, Estados Unidos  e  Japão;

- financeiramente, países, empresas e famílias debatem-se com dívidas elevadas, 
por vezes maiores do que os resultados obtidos: o crescimento foi feito com 
dívida, esta paga juros e é preciso produzir mais do que se recebeu;

- socialmente, vivemos décadas de grande mutação: nos transportes e 
comunicações, na estrutura familiar, no estilo e ritmo de vida; em Portugal, a 
conjugação de fenómenos como descolonização, imigração, menor relevância 
da agricultura e da indústria, migração para as cidades e integração europeia, 
transformaram o país;

- culturalmente, a geração do e-mail, da internet e das redes sociais é a dos 
homens e mulheres sempre conectados, permitindo-lhes aceder à informação e 
ao conhecimento, a tudo e a todos, de forma rápida mas superficial; alargaram-se 
horizontes mas a capacidade de atenção, a disponibilidade para o aprofundamento 
de ideias e o convívio de proximidade ficaram a perder; 
 
Tudo isto aponta para algumas “mudanças de vida”:

- economicamente, numa situação mundial complexa em risco de agravamento, 
países, empresas e famílias necessitam de se concentrar no essencial para resistir 
melhor às ameaças e criar as condições de bem-estar futuro, em bases sólidas;

- socialmente, em ambiente de escassez material, o consumismo e o individualismo 
perdem sentido, enquanto a sobriedade e a solidariedade ganham importância;

Quanto à INCM, não é imaginável que a empresa se mantenha imune às 
mudanças em curso. As suas actividades tradicionais tendem a diminuir e há que 
continuar a lançar novas actividades tecnologicamente evoluídas, que sirvam a 
sociedade de forma competitiva.

A INCM, na sua vida multissecular, já passou por situações equiparáveis e soube 
encontrar novos rumos; esta longevidade não garante a perenidade, mas deve 
servir para mobilizar as mesmas qualidades humanas e culturais que antes lhe 
permitiram sair ganhadora.

Este é um bom motivo para que todos se concentrem responsavelmente no 
essencial, sem fugir à realidade, conscientes das razões para o fazer.

Vogal do Conselho de Administração
José Toscano
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39º Aniversário da INCM

O dia 4 de Julho, data 
em que se completaram 
39 anos desde a fusão 
da Casa da Moeda com 
a Imprensa Nacional, 
ficou marcado pela 
homenagem prestada 
aos funcionários que 
dedicaram grande 
parte da sua vida à 
INCM, contribuindo 
com o seu saber e 
com o seu esforço 
para a consolidação 
da empresa no 
mercado, tendo sido 
entregues diplomas e 
emblemas em ouro a 
25 colaboradores que 
completaram 30 anos 
ao serviço da empresa.

Este ano, pela primeira 
vez, foram também 
homenageados os 
trabalhadores que 
completaram 20 anos 
de carreira, a quem 
foram atribuídos 
emblemas da INCM em 
prata e os respectivos 
diplomas.

A história da empresa e 
do país ao longo desses 
39 anos está marcada 
por diversas e contínuas 
transformações 
sociais e tecnológicas 
que implicaram, e 
continuam a implicar, 
adaptações constantes 
nos processos 
de trabalho, nos 
equipamentos e na 
formação.

visitas à contrastaria, gráfica e moeda

Se hoje em dia associa 
a INCM a valores 
como a segurança, a 
confiança e a qualidade 
é porque esses valores 
fazem parte intrínseca 
dos seus funcionários, 
com destaque para os 
homenageados, que ao 
longo da sua carreira 
souberam adaptar-se e 
evoluir sem nunca pôr 
em causa a qualidade 
daquilo que fazem.

Ainda nesse dia, 
decorreu também a 
cerimónia de entrega 
dos diplomas da 
Iniciativa Novas 
Oportunidades aos 
colaboradores que 
concluíram o ensino 
secundário no 

1.º semestre do corrente 
ano, um gesto que 
assinala o esforço 
daqueles que procuram 
sempre a valorização 
pessoal e profissional.

Este ano, à semelhança 
do anterior, houve 
também oportunidade 
para ficar a conhecer 
melhor o trabalho dos 
colegas através de visitas 
guiadas realizadas à 
Unidade de Contrastarias, 
à Unidade Gráfica e à 
Unidade de Moeda e 
Produtos Metálicos, áreas 
de acesso restrito dentro 
da empresa que neste 
dia se deram a conhecer 
aos colegas de outras 
secções.
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O dia da INCM foi 
também comemorado 
nos refeitórios com uma 
ementa especial, onde 
o bolo de aniversário 
não podia faltar, uma 
refeição oferecida a 
todos os colaboradores 
e aposentados da 
empresa de forma a 
assinalar esse dia tão 
especial.

Celebrar o dia de 
aniversário da INCM 
é celebrar um exemplo 
raro de longevidade no 
panorama empresarial 
português, é celebrar 
a capacidade de 
acompanhar a 
transformação dos 
tempos, resistindo 
às adversidades sem 
abdicar dos valores e do 
sentido de missão. 

Para a INCM, celebrar 
mais um aniversário 
não é sinónimo de 
envelhecimento mas 
sim de evolução.

30 anos de carreira
António Serra (UED), 
Maria Teresa Lúcio 
(UGF), Teresa Maria 
Pereira (UGF), Rui 
Ferreira (UGF), Maria 
Conceição Saraiva 
(UMD), Cristina 
Maria Soares (UMD), 
Maria Conceição 
Noias (UMD), Maria 
Lúcia Ferreira (UMD), 
Arminda Almeida 
(UPO), Lina Paula 
Almeida (DCP), Elsa 
Maria Domingues 
(DFC), Anabela 
Carreira (DMK), Maria 
Lurdes Mendes (DMK), 
Maria Fernanda Lopes 
(DMK), Odete Maria 
Perpétuo (DMK), 
Luís Filipe Almeida 
(DRH), Maria Fernanda 
Pinto (DRH), Maria 
Alexandrina Correia 
(DRH), Isabel Maria 
Fernandes (DRH), 
Eugénia Ferreira 
(DRH), Maria Graça 
Rodrigues (DRH), 
Isabel Maria Martins 
(DSI), Zulmira Dionísio 
(GAI), Henrique Cruz 
Nunes (ATA) e Jorge 
Pires (ATA).

20 anos de carreira
Vitorino Delgado 
(SMO), João Lima 
(SMO), Joaquim Carlos 
Sebastião (SMO), Luísa 
Maria Martins (UCO), 
Joaquim Ochoa (UCO), 
Marina Campos (UCO), 
Carmen Ferreira 
(UCO), Elisabete 
Coelho (UCO), Sandra 
Janela (UCO), Carla 
Caseiro (UCO), Paulo 
Leitão (UMD), Luís 
Manuel Cardoso 
(UGF), Alexandre 
Simões (UGF), João 
Silva Ruivo (UGF), Rui 
Cardia (UGF), Rita 
Correia (UGF), Maria 
Cristina Tavares (UGF), 
Carlos Machado (UGF), 
Maria Rosário Justino 
(UPO), Maria Alcina 
Lopes (UPO), Paulo 
Duarte (UPO), Carla 
Fonseca Gomes (UPO)
e  Eduarda Fátima 
Monteiro (DMK).

distribuição 
dos diplomas 

bolo de aniversário

Novas Oportunidades
José Romão Delgado 
(UGF), Tânia Simões 
Pereira (UGF), 
Henrique Moura 
Gomes (UMD), José 
Manuel Martinho 
(UMD), Pedro Miguel 
Santos Costa (SAT), 
Jorge Ferreira Fonseca 
(UGF), Domingos 
Perpétuo Gurjão 
(UGF), Armindo Costa 
Nogueira (UGF) e José 
Bandeira (UGF).
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Revisores gráficos: os «vigilantes»
da língua portuguesa

Percorrem as frases e as palavras com um olhar 
clínico, em busca de falhas gramaticais, defeitos 
de sintaxe ou erros ortográficos, as «gralhas», 
como lhes chamam na gíria, de forma a garantir a 
correcção e o rigor exigidos pelas regras grafo-
-literárias adoptadas na INCM, bem como o 
respeito pela língua portuguesa. São incapazes de 
ler o jornal ou as legendas de um filme sem que 
as ditas «gralhas» lhes saltem à vista. Não é um 
defeito, talvez seja feitio profissional.

Esses profissionais são os revisores gráficos ou 
técnicos gráficos, de acordo com a mais recente 
designação, e são eles quem prepara, corrige e 
verifica os textos que se destinam a publicação, em 
suporte físico ou electrónico, e que fazem parte de 
um diversificado leque de trabalhos que pode ir 
desde a obra literária até ao Diário da República, 
cada um com as suas particularidades e exigências.

É, sem dúvida, um trabalho de grande 
responsabilidade e onde, nomeadamente no 
caso do Diário da República, por se lidar com a 
publicação de legislação e actos da Administração 
Pública, uma pequena desatenção pode ter 
consequências graves ou originar dificuldades na 
correcta interpretação dos actos publicados.

Apesar de tudo, o trabalho de procurar os erros ou 
as falhas de outrem acaba por ser uma tarefa tão 
ingrata quanto importante, pois se fizerem um bom 
trabalho ninguém nota e se falharem todos lhes 
apontam a responsabilidade pelo erro ou pela falha. 
Poderá dizer-se que os revisores são uma espécie de 
controlo de qualidade gráfico e literário, para o qual 
são indispensáveis conhecimentos sólidos da língua 
portuguesa e das artes gráficas, alguma cultura geral 
e alguns conhecimentos de informática.

Actualmente, a existência de correctores 
automáticos, nomeadamente em programas de 
tratamento de texto, tem ameaçado a profissão e, 
de certa maneira, tem suscitado a ideia de que o 
trabalho do revisor não é assim tão essencial. No 
entanto, essa ideia está muito longe da realidade 
e as empresas mais exigentes no que respeita à 
edição ou publicação de textos, como é o caso da 
INCM, não prescindem do trabalho destes técnicos 
que, com alguma frequência, detectam lapsos ou 
discrepâncias que os próprios autores dos textos 
não detectam em sucessivas leituras.

O trabalho do revisor pode passar por diversas 
fases: a marcação técnica, durante a qual o 
revisor lê o documento original e inclui diversas 
indicações de teor gráfico e linguístico de forma 
a preparar o trabalho para a fotocomposição, a 
leitura das provas, onde o texto composto é lido e 
comparado com o original, a contraprova, em que 
se verifica se as emendas decorrentes da leitura 
foram correctamente introduzidas, e a verificação 
da paginação, fase onde os documentos, depois de 
paginados, são novamente conferidos.

A simples colocação de uma vírgula, algo 
aparentemente pouco importante para a maioria 

sinais de correcção tipográfica
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das pessoas, pode dar azo a acesos debates e 
algumas angústias no meio de revisores. Para 
tentar perceber estes acérrimos defensores da 
língua portuguesa, fomos conversar com dois deles: 
o Vasco Alfaro, que foi chefe da Revisão e está 
aposentado desde Abril de 2010, e a Cláudia Lima, 
na Revisão desde 1996.

Matriz (M) Contem-nos o vosso percurso na 
empresa, quando e como entraram e que requisitos 
vos foram exigidos.

Vasco Alfaro (VA) Iniciei a minha aventura na 
INCM no dia 1 de Outubro de 1979, com 26 anos. 
Estava na Força Aérea há já seis anos, mas com uma 
dose elevada de frustração. Soube por intermédio 
de um familiar que a INCM abria concurso para 
10 vagas de revisor gráfico estagiário. Se não estou 
enganado, na altura exigia-se o curso complementar 
do liceu, que equivalerá ao actual 12.º ano. Não 
hesitei e concorri. Fiz uma prova de português, na 
qual fiquei aprovado, tendo sido chamado para a 
segunda fase, que consistia numa prova de francês 
ou inglês. Fiquei em 7.º classificado. 

Cláudia Lima (CL) Entreguei o meu currículo na 
INCM no final de 1995 e fui admitida em Dezembro 
de 1996, tinha então 21 anos. Quando entrei para a 
secção Revisão, actualmente Marcação, Revisão e 
Composição, os requisitos exigidos eram o 12.º ano 
de escolaridade e ter bons conhecimentos da língua 
portuguesa, bem como de inglês e francês.

M Quando entraram, algum de vocês tinha ideia 
do que era ser revisor?

CL Sim. Apesar de até então nunca ter trabalhado 
como revisora sabia que consistia na leitura e 
correcção de diplomas a serem inseridos em 
diversas publicações oficiais, sendo a principal o 
Diário da República. 

VA De facto, tinha uma muito pálida noção da 
profissão. Felizmente, uns dias antes da realização 
do concurso, um tio meu, já falecido, o Francisco 
Alfaro, que foi chefe da Revisão da INCM talvez 

nos anos 60, ensinou-me a utilizar os sinais 
convencionais para indicar emendas e explicou-me 
resumidamente o que se esperava que um revisor 
fizesse perante um texto. 

M Como é que se deu a vossa aprendizagem, a 
formação?

VA O meu percurso profissional iniciou-se com um 
período de estágio que duraria, no máximo, um 
ano. Nessa época não havia acções de formação, 
sendo que a aprendizagem era «metendo a 
mão na massa», quero dizer, trabalhávamos em 
equipa com um revisor mais experiente, que ia 
acompanhando o nosso trabalho e explicando à 
medida que as dúvidas se iam apresentando. Além 
disso, o trabalho executado por um estagiário era 
posteriormente supervisionado por outro revisor, 
que apontava as falhas encontradas e mostrava o 
trabalho final ao estagiário.

CL Logo após ter sido admitida tive formação 
durante cerca de um mês e meio com um dos 
revisores com mais anos de experiência, o Vasco 
Alfaro. Essa formação foi muito importante para 
que eu adquirisse os conhecimentos base e 
principais para ser revisora na empresa, mas não 
posso esquecer a colaboração, ajuda e partilha de 
conhecimentos por parte do chefe que tínhamos 
na altura, o Sr. Octávio Ferro, bem como dos outros 
colegas revisores. Tudo isto foi fundamental para 
que me tornasse na profissional que sou hoje.

M O exercício da profissão mudou muito ao longo do 
tempo? O que é que acham da revisão hoje em dia?

CL Sim. A forma como se faz revisão actualmente 
é bem diferente da forma como se fazia quando 
entrei. Nessa altura líamos a dois, um dos revisores 
lia em voz alta o texto do documento, que havia 
sido composto por um compositor, e o outro 
seguia pelo original, em papel, que havia sido 
enviado pelo cliente, de forma a certificarem-se de 
que o conteúdo do documento que era publicado 
correspondia ao original enviado. Actualmente os 
documentos são enviados em ficheiro electrónico 

vasco alfaro e cláudia lima
na MRC - marcação, revisão
e composição
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e o tratamento e a revisão dos mesmos são 
efectuados em computador.

Penso que nos dias de hoje ao utilizarmos novas 
ferramentas informáticas para fazer a revisão dos 
documentos isso agiliza, de certa forma, o nosso 
trabalho mas, por outro lado, também nos apresenta 
novos desafios, por exemplo a forma como muitos 
ficheiros electrónicos são criados pelo cliente não 
nos facilita o tratamento e a revisão dos mesmos. 

VA Mudou muito. A matéria-prima continua a ser 
a mesma — a língua portuguesa —, o que mudou 
foi o ritmo a que as coisas acontecem. Para dar um 
exemplo, quando iniciei a minha profissão, todos 
os textos eram vistos por dois revisores, um lendo 
a prova e outro seguindo a leitura por um original, 
havendo em seguida uma segunda leitura ou 
passagem, seguindo-se diversas fases de correcção 
de provas até que não houvesse quaisquer emendas 
a fazer, chegando-se finalmente às provas de 
página. Hoje em dia, ao que sei, é muito raro haver 
segunda leitura, pois há necessidade de colocar os 
textos on-line às vezes no próprio dia.

Outra mudança importante foi nas ferramentas 
de trabalho. O lugar da caneta, toneladas de papel 
e dicionários e enciclopédias foi substituído por 
computadores e dicionários electrónicos. A Revisão, 
que chegou a ter um quadro de pessoal de 60 
colaboradores, conta hoje com pouco mais de 20.
É tudo mais rápido. 

M Recordam alguma história que os tenha marcado 
positiva e/ou negativamente enquanto revisores?

VA Houve de tudo, mas prefiro recordar o 
lado positivo. O trabalho de revisão apenas é 
notado quando está mal feito, quando tem erros 
ortográficos, por exemplo. Quando está bem feito, 
ninguém dá por ele, é mesmo assim   É por isso 
raro ver um trabalho de revisor ser elogiado. Em 
1980, era primeira-ministra Maria de Lourdes 
Pintasilgo, o Ministério da Educação levou a cabo 
uma grande reforma dos programas de educação. 
Como é evidente, tudo teve de ser publicado no 
Diário da República. Eram textos complexos que 
tinham de sair sem falhas e num prazo muito 
apertado. No final do processo, a Revisão recebeu 
um ofício de agradecimento e felicitação pelo 
magnífico trabalho desenvolvido. Por ser tão raro, 
marcou-me profundamente.

CL Não é propriamente uma história mas lembro-
me bem da altura em que nos foram dadas 
indicações para que a maioria dos actos publicados 
na 2.ª série do Diário da República deixasse
de ter leitura integral devido à aplicação do 
Programa Simplex, sendo muitos deles publicados 
com incorrecções que «ferem» a sensibilidade de 
quem os lê, principalmente de um revisor. Esta 
foi uma mudança que me entristeceu e marcou 
negativamente enquanto revisora. Mas mais 
recentemente houve também uma mudança na 
MRC que me marcou muito positivamente, pois 
começámos a rever também obras literárias.

M Quais são as maiores dificuldades com que um 
revisor se pode deparar no exercício da profissão?

VA Lutar contra o tempo (no ramo gráfico, como 
bem sabemos, é tudo para ontem), ter autores de 
textos pouco permeáveis a que se lhe indiquem 
erros e incongruências, por exemplo. 

CL Uma das maiores dificuldades tem a ver com 
a variedade de trabalhos aos quais faz revisão, 
pois cada um tem a sua especificidade, bem como 
determinadas particularidades, e, ao contrário 
do que poderá pensar a maioria das pessoas, 
um revisor tem de ter muitos conhecimentos 
diversificados e ser também flexível o suficiente 
para executar uma boa revisão de cada trabalho.

M Acham que um revisor lê como um leitor vulgar? 

CL Não. Nem poderia, pois um revisor não se 
concentra apenas no conteúdo do texto, existe 

a arrogância
e o autoconvencimento 
são grandes inimigos
do revisor.
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sempre a tendência natural para corrigir algum 
erro. Está sempre presente a minúcia com que 
trabalhamos. 

VA De modo algum. O revisor lê o texto, devendo 
emendar erros ortográficos, erros gramaticais, 
procurando que o texto obedeça, do ponto de vista 
gráfico, ao estilo da publicação em que se insere, e 
acima de tudo respeitar o original.

M Qual deve ser a postura e o papel de um revisor? 
Que importância tem o seu trabalho?

VA O revisor tem um papel importante, na medida 
em que deve zelar por que os textos que saem 
das suas mãos estejam isentos de erros e estejam 
em bom português. Mas sempre sem desvirtuar o 
escrito original.

CL Um revisor deve ter uma postura o mais atenta 
e empenhada possível naquilo que faz. É claro que 
esta varia de acordo com a personalidade de cada 
trabalhador, mas algo determinante é a capacidade 
de concentração, bem como a capacidade de cada 
indivíduo para esta função.

A importância para quem desempenha esta 
profissão é enorme, pois, para além de procurar 
erros ortográficos e de pontuação no texto que 
revê, também está atento à estrutura e sentido do 
mesmo, de forma que a intervenção que tem neste 
o torne perceptível para qualquer pessoa que o 
leia. No entanto, para outras pessoas, a importância 
deste trabalho varia conforme o grau de exigência 
das mesmas em relação ao português enquanto 
língua escrita.

M Sentem que a profissão é reconhecida e 
suficientemente valorizada?

VA Infelizmente, cada vez menos. O trabalho de 
revisão é, por definição, um processo moroso, que 
envolve necessariamente algum processo reflexivo. 
Ora, isto não se compadece com o ritmo a que as 
coisas fluem. O revisor é cada vez mais olhado 
como um obstáculo à velocidade, um picuinhas 
que se preocupa com coisas «menores» como seja o 
correcto emprego das maiúsculas num texto. Afinal, 
como ouvi alguém na INCM há muitos anos dizer, 
«Portugal» lê-se igualmente se estiver escrito com 
«p» maiúsculo ou minúsculo!...

CL Não. Infelizmente não é dada a esta profissão 
a importância que ela tem para a manutenção da 
língua portuguesa correctamente escrita bem como 
para a sociedade em geral.

Posso até dar um exemplo, nos telejornais surgem 
notícias em rodapé e muitas delas têm erros 
ortográficos, não me parece, portanto, que haja 
o cuidado de que as mesmas sejam previamente 
revistas por um revisor.

M Qual é a vossa opinião acerca do novo Acordo 
Ortográfico?

CL Confesso que inicialmente não foi fácil para mim 
aceitar as mudanças. Espero que o novo Acordo 
Ortográfico traga benefícios à língua portuguesa 
uma vez que um dos objectivos do mesmo é a 
universalização da mesma.

VA Tenho dúvidas da necessidade de tal Acordo. A 
língua não se constrói por decreto. No entanto, a lei 
é para ser cumprida.

M Acham que a INCM está suficientemente 
preparada para pôr em prática o novo Acordo 
Ortográfico?

VA Devia estar. Há dois ou três anos houve acções 
de formação conduzidas pela Universidade Aberta 
dirigidas a um elevado número de colaboradores, 
além de que existem correctores electrónicos que 
facilitam a transição.

Um revisor deve ter
uma postura o mais 
atenta e empenhada 
possível naquilo
que faz.
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Breve história dos 
revisores na Imprensa 
Nacional

Na Imprensa Nacional, 
a primeira referência 
encontrada da 
existência de revisores 
ou correctores, como 
eram anteriormente 
denominados, remonta 
ao ano de 1812, estando 
inscrito no Livro de 
Matrículas da Imprensa 
Nacional (1774-1825) o 
corrector Pedro José de 
Figueiredo. O seu nome 
surge novamente no 
Livro de Matrículas da 
Administração Geral da 
Impressão Régia (1780-
1814), juntamente com 
o do corrector Bernardo 
José de Oliveira 
Teixeira Cabral.

No decorrer do século 
XIX, observamos o 
desaparecimento da 
denominação corrector 
para se passar a chamar 

CL Sim. A INCM tem investido nesse sentido a 
vários níveis, nomeadamente tendo realizado 
acções de formação para os colaboradores que 
estão directamente ligados à área das publicações 
oficiais, onde a aplicação do novo Acordo 
Ortográfico mais irá reflectir-se.

M Cláudia, que expectativas tens em relação ao teu 
trabalho?

CL A criação de expectativas, infelizmente, não 
depende só de mim, pois não sou eu quem 
determina o «rumo» do meu trabalho. Tudo 
dependerá de uma maior valorização da língua 
portuguesa e o cuidado que a mesma merece. Mas 
eu tento sempre ter as melhores!

M Vasco, que conselho ou recomendação darias aos 
colegas mais novos?

VA Ler muito, bons autores de língua portuguesa. 
Estudar gramática. Manter uma cultura geral sólida. 
Humildade no exercício da profissão — a arrogância 
e o autoconvencimento são grandes inimigos do 
revisor.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar 
uma homenagem ao meu tio Francisco Alfaro e ao 
Basílio Duarte de Carvalho, meu primeiro chefe na 
Revisão, que me ensinou pelo seu exemplo a ser 
profissional, a quem muito devo. Deixo igualmente 
um abraço a todos os meus antigos e actuais 
colegas revisores.

revisor ao profissional 
que tem como tarefa 
rever e emendar as 
provas tipográficas, 
quer sejam elas de 
composição manual 
quer mecânica.

No Livro de Matrículas 
da Revisão (1902-1935) 
encontra-se a matrícula 
de 29 funcionários que 
na Imprensa Nacional 
se distribuíam entre 
revisores de 1ª classe — 
sendo o mais conhecido 
Luís Carlos Guedes 
Derouet, revisor em 
1902 e nomeado 
administrador da 
Imprensa Nacional em 
5 de Outubro de 1910. 
Estes funcionários 
distribuíam-se ainda 
por revisores de 2ª 
e 3ª classe, oficiais 
compositores, 
aprendizes de 
compositor e 
aprendizes da Escola 
Tipográfica, que iam 
sendo promovidos a 
revisores ao longo do 
tempo de ensino.

Neste livro de 
matrículas já surge o 
termo revisor, tendo o 
respectivo funcionário 
sido nomeado em 
6 de Novembro de 1863.

instruções (regras a seguir por 
compositores e revisores), artur
de sousa gomes, chefe da secção
de revisão, 1970 livro de matrículas da revisão 1902-1935, imprensa nacional

Luís derouet



Matriz12 boletim interno da incm qualidade e ambiente página 11

Planos
de emergência 
internos

Falar de planos de emergência internos é sinónimo 
de falar de situações de perigo e de riscos 
prováveis, como por exemplo um incêndio, uma 
fuga de gás, uma inundação, uma explosão, um 
sismo, entre outros acidentes que, quando atingem 
proporções graves, podem converter-se em 
catástrofes.

No entanto, falar de planos de emergência é 
também falar da sistematização de um conjunto de 
normas, regras e boas práticas que devemos ter em 
conta e aplicar no nosso quotidiano.
Essas regras destinam-se a minimizar os efeitos 
de calamidades que possam vir a ocorrer em 
determinadas áreas e sob determinadas condições, 
actuando preventivamente. Visam minimizar 
as situações mais adversas decorrentes de um 
acidente.

Com tal propósito, os planos contemplam ainda a 
organização para a emergência através de equipas 
de primeira intervenção, atribuindo-lhes funções de 
vigilância (prevenção), intervenção e evacuação, as 
quais fazem parte das brigadas que se encontram 
distribuídas pela INCM, minimizando os acidentes 
que possam vir a ocorrer.

Sem querer causar qualquer alarme, importa 
lembrar que quando incorremos em negligência 
nas boas práticas de segurança, por exemplo ao 
obstruir portas de emergência ou extintores, ao 
não respeitar as periodicidades nas inspecções das 
instalações de gás, ao manusear incorrectamente 
produtos químicos inflamáveis, ao deixar ligados 
equipamentos quando não estão a ser utilizados, 
entre outras situações, estamos a potenciar a 
probabilidade do acidente ocorrer e dos resultados 
serem muito danosos, pois não actuamos 
preventivamente.

Relembramos que, apesar de nunca ter ocorrido 
um acidente muito grave na INCM, temos de estar 
preparados para qualquer tipo de ocorrência. Há 
que zelar pela aplicação dos bons princípios de 
segurança, tanto na INCM como em casa, actuando 
preventivamente.

Neste contexto e para segurança de todos nas 
instalações da INCM, alerta-se para o cumprimento 
das regras básicas gerais de segurança e para 
a forma de actuar em caso de emergência que 
implique a evacuação geral do edifício:

Ao toque contínuo acompanhado de um flash 
luminoso, saia do seu posto de trabalho pelo 
caminho definido para a evacuação de emergência.
Caso receba a ordem do cerra-filas para abandonar 
o local, mesmo que não seja um superior 
hierárquico, respeite-a e saia do seu posto de 
trabalho através do caminho de evacuação.
Caso seja o último a sair, assegure-se de que fechou 
a porta da sua área.

Ao sair do edifício, desloque-se para o ponto 
de encontro. Permaneça no ponto de encontro 
até receber instruções dos responsáveis pela 
coordenação da emergência.

Prevenir é a melhor forma de minimizar as 
situações de acidente e os riscos que podem 
surgir para as pessoas, para o ambiente e para a 
empresa. Há que conhecer e respeitar estas regras 
que constituem um dos pilares da política de 
sustentabilidade da INCM.

para segurança de todos nas instalações da INCM, alerta-se
para o cumprimento das regras básicas gerais de segurança
e para a forma de actuar em caso de emergência que implique
a evacuação geral do edifício
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500 anos do Nascimento de Fernão Mendes Pinto

apresentação da moeda comemorativa
e inauguração da exposição O Dinheiro 
no Tempo de Fernão Mendes Pinto

No dia 8 de Setembro foi 
inaugurada a exposição 
O Dinheiro no Tempo 
de Fernão Mendes Pinto 
e apresentada a moeda 
corrente comemorativa 
dos 500 anos do 
nascimento do autor da 
Peregrinação.

A cerimónia realizou-se 
nos Paços do Município 
de Montemor-o-Velho, 
terra natal do escritor, 
enquadrada nas 
celebrações do 
dia da cidade e na 
comemoração do 
5º centenário do 
nascimento do escritor.

O evento contou 
com a presença do 
Secretário de Estado 
da Administração 
Local e Reforma 
Administrativa, 
Paulo Simões Júlio, 
dos presidentes da 
Assembleia e da 
Câmara Municipal de 
Montemor-o-Velho 
e diversas 
individualidades, 
entre elas os 
autores da moeda 
comemorativa, os 
escultores Isabel 
Carriço e Fernando 
Branco.

A INCM fez-se 
representar na 
cerimónia através 
de dois membros 
do Conselho de 
Administração, Renato 
Leitão e Isabel Pinto 
Correia, a quem coube 
a apresentação formal 
da moeda.

A exposição, 
comissariada por 
Javier  Salgado e 
Godinho Miranda, e o 
lançamento da moeda 
são o culminar de uma 
parceria iniciada em 
2009 entre a autarquia 
de Montemor-o-Velho 
e a INCM para 

a celebração do 
5.º centenário do 
nascimento de Fernão 
Mendes Pinto. Esta 
colaboração deu 
origem à edição da 
Agenda INCM 2011, 
que teve como temática 
a Peregrinação, obra 
também editada em 
2010 pela INCM, 
em parceria com a 
Fundação Oriente.

Na exposição 
O Dinheiro no Tempo 
de Fernão Mendes 
Pinto, patente ao 
público nos Paços do 
Município até 31 de 
Outubro, é possível 
observar de perto cerca 
de 70 exemplares de 
moedas de ouro, prata 
e cobre que circulavam 
na época em que o 
escritor viveu. Essas 
moedas agora expostas 
fazem parte do Museu 
Numismático Português 
e são uma pequena 
amostra do espólio 
numismático da INCM.

moeda de Ouro,
D. Manuel I, Português
MNP n.º 9401
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apresentação da moeda comemorativa
e inauguração da exposição O Dinheiro 
no Tempo de Fernão Mendes Pinto

Fernão Mendes 
Pinto, que foi um dos 
primeiros portugueses 
a chegar ao Japão, 
tendo passado de pobre 
a rico e naufragado 
por diversas ocasiões, 
personifica o espírito do 
português explorador, 
descobridor e mercador 
que durante o século 
XVI rumou a destinos 
longínquos em busca 
de fama, poder, 
aventura e riqueza. 
Essa relação com o 
dinheiro, que tantas 
vezes motivou o 
espírito empreendedor 
dos portugueses e o 
contacto com outros 
povos, será mais 
bem compreendida 
por todos quantos 
visitarem a exposição, 
onde as moedas 
apresentadas são 
complementadas por 
diversas explicações 
e informações, 
bem como pelo 
respectivo catálogo, 
revelando o contexto 
socioeconómico da 
época em que viveu o 
autor da Peregrinação.

Misto de autobiografia, 
relato de viagem e 
romance de aventuras, 
a Peregrinação 
conheceu à época 18 
versões nas principais 
línguas e nela Fernão 
Mendes Pinto dá a 
conhecer a viagem que 

empreendeu por terras 
africanas e asiáticas 
e que, ao longo de 21 
anos, fez dele mercador, 
pirata, escravo, jesuíta 
e diplomata, num rol 
de acontecimentos que 
dificultam a distinção 
entre o real e a ficção 
mas que deslumbraram 
a Europa seiscentista, 
ávida de histórias sobre 
o Oriente.

ilustração de carlos marreiros

moedas 
comemorativas
e livros disponíveis 
durante o evento

moeda de 2 euros
face nacional da autoria
dos escultores isabel carriço
e fernando branco
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Exposição
Cartas da Real Fábrica

A exposição Cartas da Real Fábrica vai estar 
patente até final do ano no átrio da Casa da Moeda, 
mostrando ao público réplicas de cinco dos mais 
famosos baralhos de cartas impressos na Real 
Fábrica de Cartas de Jogar, acompanhadas de 
documentos do Arquivo Histórico da INCM e de 
baralhos originais cedidos por dois coleccionadores 
particulares.

Esta exposição baseia-se na pesquisa efectuada 
pela investigadora Fernanda Frazão sobre a 
documentação existente no Arquivo Histórico, a 
qual deu origem ao reacender do interesse artístico 
e lúdico das cartas de jogar. Dentro da pesquisa 
feita à documentação e ao espólio pertencentes 
ao fundo da Imprensa Régia e Real Fábrica, 
foram escolhidos pela sua relevância, de entre os 
muitos que nele figuram, os itens expostos que 
testemunham a história da criação e produção dos 
baralhos de cartas portugueses.

Para além das réplicas dos cinco baralhos que 
foram reeditados a partir das matrizes originais, 
vai ser possível observar alguns dos elementos 
físicos que fizeram parte da sua produção à época, 
o bloco xilográfico e as chapas calcográficas, assim 
como as respectivas folhas de prova de estampa, 
acompanhados de uma pedra litográfica da 
Litografia Maia, datada dos anos 30 do século XX e 
pertencente a um coleccionador particular.

A presença de dois baralhos originais, um baralho 
do tipo espanhol de Lourenço Solésio fabricado 
em final do século XVIII e um baralho de cartas 
para truques de ilusionismo fabricado no 1º quartel 
do século XIX, ambos produzidos na Real Fábrica 
de Lisboa, constitui uma razão adicional para uma 
visita à exposição, tendo em conta o quão difícil 
é encontrar exemplares de cartas produzidos por 
aquela fábrica em Portugal que tenham resistido 
ao passar do tempo, embora alguns façam parte 
do espólio de vários museus da especialidade 
espalhados pelo Mundo.

Nada disto seria exequível sem a existência da 
instituição que permitiu a manufactura destas 
cartas. Assim, para melhor enquadrar aquela 
actividade no espaço, encontra-se também exposta 
a maqueta do edifício antigo da Impressão Régia, 
criada em 1768 pelo Marquês de Pombal, à qual se 
anexou, através do Alvará de 31 de Julho de 1769, a 
Real Fábrica de Cartas de Jogar.

Para nos dar uma ideia do funcionamento do 
edifício e do fabrico das cartas de jogar, é possível 
observar mais atentamente a Planta Terria do 
Edeficio da Impressão Regia, e Fabrica de Cartas, 
com a localização das diversas zonas específicas de 
trabalho, e o livro O Fabricante de Cartas de Jogar 
ou o Modo de Fabricar as Cartas de Jogar, de 1802, 
que é a tradução da entrada Cartier (Art du), de 
L' Encyclopédie, vol. 23, Arts et Métiers, tome I, na 
qual podemos ver uma estampa que nos mostra ao 
pormenor um atelier de fabrico de cartas, com os 
diversos moldes, padrões e utensílios usados. 

matriz xilográfica



Matriz12 boletim interno da incm destaque página 15

O funcionamento da Real Fábrica não se efectuava 
sem uma rigorosa organização, quer ao nível 
administrativo e laboral quer ao nível comercial, 
como se exemplifica na Carta de Privilégios 
Concedidos à Real Fábrica de Cartas de Jogar, de 
1770, e na Venda de Cartas de Jogar na Loja da 
Praça do Comércio que eram comercializadas entre 
1770-1772.

Na época pombalina, as fábricas possuíam uma 
maior especialização da mão-de-obra, onde quase 
todo o trabalho era efectuado de forma manual, 
passando pela existência de uma estrutura 
funcional de mestres, oficiais e aprendizes. 
Os mestres eram escolhidos e contratados, 
conforme se poderá observar no recibo assinado 
por Lourenço Solésio, mestre na Real Fábrica 
em 1769. O registo dos oficiais e aprendizes era 
efectuado em livros de matrícula como o Quaderno 
de Matrícula dos Officiaes e Aprendizes da Real 
Fábrica de Cartas de Jogar, onde se anotavam as 
diversas fases das suas vidas profissionais.
Passados 32 anos desde a sua criação, produziam-
-se na Real Fábrica entre 192 mil e 240 mil baralhos, 
num negócio que constituía dois terços das 
receitas da Impressão Régia, números deveras 
impressionantes, sobretudo tendo em conta a 
forma artesanal como as cartas eram produzidas: 
cada carta era constituída por três folhas (duas 
para a frente e para o verso e uma, feita de um 
papel escuro, para que não se pudesse perceber o 
outro lado da carta) unidas com uma cola feita com 
farinha peneirada, à qual se adicionava goma e 
água morna.

pormenor de chapa e prova calcográfica

A exposição pode ser vista nos dias úteis, das 9 às 
19 horas, e quem, após a visita, quiser aprofundar 
ainda mais os seus conhecimentos sobre a história 
destas cartas e da Real Fábrica de Cartas de Jogar 
poderá consultar a obra História das Cartas de 
Jogar em Portugal e da Real Fábrica de Cartas de 
Lisboa, fruto de uma investigação que durou cerca 
de 12 anos da autoria de Fernanda Frazão, à venda 
nas lojas INCM.
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Novidades editoriais
O Esplendor da 
Austeridade – Mil Anos 
de Empreendedorismo 
das Ordens e 
Congregações em 
Portugal: Arte, 
Cultura e Património

Coordenação de José 
Eduardo Franco.
Prefácio da autoria 
do Presidente da 
República Aníbal 
Cavaco Silva.

Esta obra representa 
um ponto de síntese, 
altamente ilustrado, 
do trabalho que tem 
vindo a ser realizado 
de há 10 anos a esta 
parte por uma equipa 
de investigadores 
que, a partir da 
Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa 
e em parceria com 
diversas instituições 
académicas e culturais, 
tem procurado oferecer 
um conhecimento mais 
global e aprofundado 
da história da 
experiência monástica 
cristã, indissociável do 
processo de modelação 
da cultura europeia e da 
civilização ocidental.

O conhecimento 
cabal da História 
de Portugal ficaria 
muito incompleto se 
se menosprezassem 
a presença e a acção 
transformadora 
destas instituições 
que estão, com efeito, 
umbilicalmente 
ligada às derivas 
e à modelação da 
identidade portuguesa.

direcção
José Eduardo Franco

 O esplendor 
 a�t�idadeda

M I L  A N O S  D E  E M P R E E N D E D O R I S M O  DA S  O R D E N S  E  C O N G R EGAÇ Õ ES

E M  P O RT U GA L :  A RT E ,  C U LT U R A  E  S O L I DA R I E DA D E

Desporto com Política

De António Simões.

António Simões venceu 
o Prémio Nacional de 
Reportagem Norberto 
Lopes 2010 contando 
histórias de desporto 
com política, ao longo 
de 12 suplementos 
publicados no jornal 
A Bola, no âmbito 
das comemorações 
do Centenário da 
República.

Esse trabalho, 
revisto e aumentado, 
transformou-se neste 
livro que a INCM 
vai editar e onde a 
realidade pode ser mais 
surpreendente do que a 
ficção. Nele há espantos 
sem fim.

Há um rei que teve uma 
namorada que fez strip-
tease e morreu ao sair 
do ténis em Wimbledon. 
Há um primeiro-
-ministro que lutou à 
espada contra um conde 
que a monarquia pôs 
no Comité Olímpico 
Internacional. Há um 
visconde esgrimista que 
mandou comprar armas 
para o regicídio. Há o 
introdutor do futebol e 
do ténis em Portugal a 
apanhar o carbonário 
que matou D. Carlos. 
Há um presidente 
da República que se 
punha a espreitar o 
jogo da bola da janela 
do palácio e se demitiu 
ao insinuarem-se-lhe 
impulsos homossexuais. 
Há um presidente do 
Benfica que foi primeiro-
-ministro e se salvou de 
uma lista de extermínio 

porque os três bêbados 
que o foram prender 
não resistiram ao 
vício do vinho. Há um 
capitão de equipa do 
Sporting aprisionado 
na revolta monárquica 
de Monsanto. Há um 
campeão de hipismo 
que andou aos tiros 
numa reunião do 
conselho de ministros 
e foi fuzilado. Há um 
presidente do FC 
Porto que foi ideólogo 
de Salazar e arrastou 
Florbela Espanca 
para o suicídio. Há 
futebolistas na cadeia 
por boicotarem a 
saudação fascista. 
Há um seleccionador 
mandado preso para 
o Campo da Morte do 
Tarrafal. Há um guarda-
-redes na polícia política 
acusado de matar um 
médico comunista 
numa cilada. Há uma 
brigada da PIDE aos 
tiros para dentro de 
um colchão no Lar do 
Jogador do Benfica logo 
após a conquista da 
Taça dos Campeões, e 
há muitas mais histórias 
surpreendentes que 
cruzam o mundo do 
desporto com o mundo 
da política.

Desta forma nunca ninguém lhe contou histórias de desporto  
com política (& alguma sociedade). Há um rei que teve namorada 
que fez strip-tease e morreu ao sair do ténis em Wimbledon. 
Há um primeiro-ministro que lutou à espada contra o conde  
que a monarquia pôs no Comité Olímpico. Há um visconde 
esgrimista que mandou comprar armas para o regicídio  
e o introdutor do futebol a apanhar o carbonário que disparou uma 
delas. Há um presidente da República que foi de Braga ao Porto  
a pé em 12 horas e outro que via futebol da janela do palácio  
e se demitiu ao insinuaram-se-lhe impulsos homossexuais.  
Há um presidente do Benfica que foi primeiro-ministro e se salvou  
de uma lista de extermínio porque três bêbados o foram prender 
não resistiram ao vício do vinho. Há um capitão do Sporting 
aprisionado na revolta monárquica de Monsanto que o presidente 
do COP, herói num rio de crocodilos, ajudou a vencer.  
Há um campeão de hipismo que andou aos tiros numa reunião  
do conselho de ministros e foi fuzilado. Há futebolistas do 
Belenenses na cadeia por boicotarem a saudação fascista.  
Há um seleccionador no Tarrafal e um guarda-redes acusado  
de matar um médico comunista. Há dois presidentes do Sporting  
a fazerem a barbaridade da Legião e um a tirar sangue a Salazar.  
Há uma brigada da PIDE aos tiros para dentro de um colchão no 
Lar do Jogador do Benfica após conquista da Taça dos Campeões  
e vários ídolos em complicações. E há muitas mais coisas que 
mostram como a realidade pode ser mais surpreendente 
que a ficção... D
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próximas emissões de moeda
XXV Aniversário
da Adesão de Portugal
e Espanha à UE 

14 de Setembro
Portugal e Espanha 
celebram este ano 
o XXV Aniversário 
da Adesão à União 
Europeia, um 
acontecimento que 
marcou o percurso 
recente de ambos os 
países, habituados a 
caminhar lado a lado ao 
longo da história.

Série Património 
Mundial – Paisagem
da Cultura da Vinha
da Ilha do Pico

27 de Outubro
A Paisagem da Cultura 
da Vinha da Ilha do 
Pico é classificada 
pela UNESCO desde 
2004, compreendendo 
uma área de 987  ha 
na ilha do Pico, no 
arquipélago dos 
Açores, profundamente 
marcada pela acção do 
homem desde 
o século XV.
Esta simbiose entre o 
homem e a natureza, 
da qual resultam a 
produção vitivinícola 
e uma paisagem 
única, faz-se com 
profundo respeito pela 
diversidade da fauna e 
da flora ali presente.
Com a cunhagem desta 
moeda, da autoria 
da escultora Paula 
Lourenço, com o valor 
facial de 2,5 euro e 
embalada em estojo de 
madeira com certificado 
de garantia, a INCM 
dá continuidade à série 
dedicada ao património 
mundial classificado 
pela UNESCO em 
Portugal.

Tesouros Numismáticos  
O Português
de D. Manuel I

17 de Novembro
Continuando a série 
intitulada Tesouros 
Numismáticos 
Portugueses, que recria 
cinco das mais belas 
moedas portuguesas da 
História, será lançado o 
Português
de D. Manuel I, uma 
moeda de ouro que 
circulou de 1499 a 1557 
e que teria na época o 
valor de 10 cruzados.
A moeda comemorava, 
em suas legendas, 
as descobertas, as 
conquistas e o comércio 
de Portugal. A beleza 
artística, o significado 
histórico e a relevância 
económica fazem do 
Português uma das 
mais importantes 
moedas cunhadas em 
Portugal.
Com um limite de 
produção de 
100 000 moedas em 
cuproníquel e de 1500 
moedas em ouro proof, 
apresentadas em 
estojo de madeira com 
certificado de garantia, 
o Português
de D. Manuel I mantém 
a sua beleza original 
graças a um magnífico 
trabalho da autoria de 
Andreia Pereira.

Para comemorar esta 
efeméride, reforçando 
também os laços que 
unem as duas nações, a 
Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda e 
a Real Casa de la 
Moneda associaram-
-se para cunhar uma 
moeda comemorativa 
da Adesão à União 
Europeia, exibindo 
no anverso da moeda 
portuguesa um trabalho, 
da autoria do escultor 
João Duarte, sendo 
o reverso da moeda 
comum aos dois países.

moedas em ouro (14 mm)
e em prata (40 mm)

moeda em ouro (30 mm)

moeda em prata (28 mm)
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O que fazer em 
caso de acidente 
de trabalho

Exceptuando situações 
de emergência médica, 
em caso de acidente, 
incidente ou qualquer 
sequela, deve:
Avisar, de imediato, a 
sua chefia;
Deslocar-se, no próprio 
dia ou no dia útil 
seguinte, a um dos 
postos médicos da 
INCM para que possa 
ser visto pelo médico 
ou pelo enfermeiro, 
que decidirão sobre se 
a reabilitação deverá 
passar por intervenção 
do hospital da 
companhia de seguros 
ou se poderá a mesma 
ser realizada com os 
meios internos;
Preencher o impresso 
Participação Interna de 
Acidente, o qual, depois 
de assinado pela chefia 
e pelas testemunhas, 
deve ser enviado para a 
DRH/ARH.
Só relativamente aos 
acidentes fora da 
área de Lisboa e na 
impossibilidade de 
recorrer aos postos 
médicos da Imprensa 
Nacional ou da CM, 
é que os sinistrados 
deverão dirigir-se ao 
hospital da seguradora.
O não cumprimento 
destes procedimentos 
pode originar que 
o seu acidente não 
seja considerado um 
acidente de trabalho. 

Maria Graça Viegas 
Silva Duarte (UGF/
OGF/AGC1)

Iniciou o seu percurso na empresa
em Outubro de 1972 e terminou
em Agosto de 2011.

APOSENTAÇÃO

Maria Fátima Costa 
Alves (UGF/OGF/CPL)

Iniciou o seu percurso na empresa
em Dezembro de 1967 e terminou
em Agosto de 2011.

ADMISSÃO

Hélio Ricardo Mateus 
Morais da Silva (DRH)

Admitido em 1 de agosto de 2011 como 
técnico especialista d.

Consultas de Nutrição
na Casa da Moeda

arterial e os índices 
de massa corporal 
e de massa gorda 
dos trabalhadores, 
de forma a preparar 
melhor as consultas de 
Nutrição que agora são 
disponibilizadas.
A avaliação periódica 
é premissa do êxito 
de qualquer iniciativa, 
pelo que também 
esta justifica que, 
oportunamente, seja 
efectuado um balanço 
relativamente à forma, à 
adesão e aos benefícios 
decorrentes da acção.
De acordo com a 
Organização Mundial 
de Saúde, a obesidade 
a nível mundial é 
tão elevada que já 
é considerada «a 
epidemia global do 
século XXI», um 
aspecto que não 
pode deixar ninguém 
indiferente e que alerta 
para a importância 
dos bons hábitos 
alimentares.

A INCM, através 
dos Serviços Sociais, 
alargou os cuidados 
médicos que 
disponibiliza aos seus 
beneficiários com uma 
consulta de Nutrição, de 
periodicidade semanal, 
a decorrer no Posto 
Médico da Casa da 
Moeda, em consonância 
com as políticas de 
responsabilidade 
social assumidas pela 
empresa.
Para o efeito, a 
iniciativa foi precedida 
de um rastreio que 
permitiu aferir os 
parâmetros individuais 
mais relevantes 
neste domínio, 
nomeadamente os 
níveis de glicemia e 
de colesterol, a tensão 

Combate ao 
Absentismo

De acordo com os 
dados mais recentes, 
verifica-se que os 
índices de absentismo 
têm vindo a diminuir 
quando comparados 
com o ano anterior, 
embora ainda 
apresentem um nível 
bastante elevado.
Entretanto, vai ser 
lançado brevemente um 
Programa de Combate 
ao Absentismo, que 
está a ser preparado 
de forma a possibilitar 
uma redução ainda 
mais significativa dos 
valores verificados.
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prole

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

Patrícia Helena Ribeiro 
Lomba (DRH/SES)

Carla Susana Oliveira 
Mendes (UGF/ACG2)

Manuel Jorge Leitão 
(UGF /CPL)

OTL Verão 2011

Formação

O calendário do 2º semestre já se iniciou e está repleto de acções de formação dentro das várias temáticas 
existentes.
Nesta fase estão contempladas acções de formação de carácter geral como Socorrismo, Combate de 
Incêndios, Comunicar em Português Claro, Finanças para não Financeiros, Gestão do Tempo, Equipas 
Positivas, Gestão de Conflitos, entre outras.
Para maior detalhe sobre as acções formativas, consulte as informações afixadas nos diversos placards 
distribuídos pelos edifícios. Contamos com a colaboração de todos para que a formação e a qualificação na 
INCM seja cada vez mais e melhor.

À semelhança de anos anteriores, a INCM 
proporcionou aos filhos dos seus colaboradores a 
possibilidade de frequentarem os programas de 
ocupação dos tempos livres internos (OTL Praia/
Empresa), bem como o acesso a diversos campos 
de férias, em colaboração com várias entidades 
externas.

O programa OTL/Praia destacou-se pela diversidade 
de actividades efectuadas e pelo número elevado de 
crianças e jovens que a ele aderiram, tendo sido este 
ano o mais participado de sempre, com 90 pequenos 
banhistas.

Todos eles estiveram envolvidos nas diversas 
actividades que fizeram parte do OTL/Praia, 
incluindo 31 meninos e meninas que frequentaram 
o programa pela primeira vez, deixando-se 
entusiasmar com as idas à piscina, as aulas de surf 
e os passeios, não tendo sido esquecidas as idas ao 
cinema e ao jardim zoológico.

A vertente mais didáctica e cultural também não 
foi esquecida e esteve presente na organização de 
várias actividades: fizeram-se visitas ao Oceanário, 
ao Pavilhão do Conhecimento e aos museus do 
Traje e da Electricidade, observaram-se os astros 
no Planetário e viajou-se no tempo no Palácio 
Nacional de Mafra.

A INCM felicita todos quantos participaram 
no OTL Verão 2011, uma iniciativa que 
certamente contribuiu de forma divertida para o 
enriquecimento dessas crianças e jovens antes do 
início de mais um ano lectivo.

Palmira Rodrigues Dias 
Borges (DRH/SES/RFT)

Iniciou o seu percurso na empresa
em Junho de 1976 e terminou em Agosto 
de 2011.

António Manuel 
Veríssimo Mourinha 
(UMD/ACM)

Iniciou o seu percurso na empresa
em Outubro de 1976 e terminou
em Agosto de 2011.

Jorge Henrique 
Teixeira Monteiro 
(DMK/LIV Coimbra)

Iniciou o seu percurso na empresa
em Julho de 1977 e terminou
em Setembro de 2011.
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Teatro Experimental
e Amador da Contrastaria

Um grupo de 
trabalhadores da 
Contrastaria do Porto 
formou em 2006 o 
Teatro Experimental 
e Amador da 
Contrastaria, conhecido 
pela sua sigla TEAC.
O grupo está integrado 
no Grupo Desportivo e 
Cultural da Imprensa 
Nacional-Casa da 
Moeda e tem como 
objectivo proporcionar 
espectáculos de teatro 
infantil de fantoches, 
sobretudos aos filhos 
dos trabalhadores da 
INCM-Norte, com 
destaque para as 
festas de Natal que 
se realizam todos os 
anos bem como outros 
eventos de similar 
natureza.

Sendo algo inédito no 
Grupo Desportivo, o 
TEAC foi muito bem 
aceite pelo público-
-alvo, os filhos dos 
trabalhadores do Porto, 
mas também por parte 
dos seus familiares. 

De apresentação 
em apresentação, o 
sucesso foi crescendo, 
extravasando o âmbito 
da Contrastaria, sendo 
o TEAC convidado a 
representar em vários 
sítios, fora do local para 
que inicialmente foi 
idealizado.

Representou no 
Hospital Maria Pia para 
crianças internadas 
com sida, na biblioteca 
de Gondomar, a 
convite da autarquia, 
em várias escolas 
básicas de Gaia, em 
eventos de firmas em 
Leça do Balio e Braga 
e também teve uma 
representação, perante 
uma entusiasmada 
audiência, em Lisboa, 
nas instalações da Rua 
da Rosa.

Pedidos de exibições 
não faltam, o que 
prova o sucesso deste 
grupo amador e do 
empenho que todos 
estes «colegas artistas» 
aplicam em todas as 
suas actuações.

Os textos são originais 
e os temas são variados. 
Para além de uma 
forte componente de 
fantasia, alguns têm 
temas que abordam 
problemas ecológicos 
ou a necessidade de 
aprender.

Nos últimos 
espectáculos, em que 
os artistas já se sentiam 
mais familiarizados 
com as luzes da ribalta, 
introduziram-se 
algumas alterações nas 
exibições. 
Os imprescindíveis 
fantoches passaram 

a ser acompanhados 
pela actuação de 
personagens de carne 
e osso que interagem 
com os bonecos e 
também com o público. 
Esta nova forma de 
abordagem tornou os 
espectáculos ainda 
mais cativantes.

Apesar das dificuldades 
para ensaiar e conciliar 
com a vida familiar, 
por vezes com filhos 
pequenos, há peças que 
obrigam a 10 ensaios 
e é muito complicado 
para acertar datas.
É preciso gostar mesmo 
do TEAC para que este 
resista a todas estas 
vicissitudes.

O grupo é muito 
homogéneo e 
empenhado, não 
se limitando ao 
desempenho artístico, 
fazendo tudo o que é 
necessário para montar 
o espectáculo: fabricar 
os fantoches para as 
peças, conforme as 
personagens que vão 

desempenhar, idealizar, 
desenhar e pintar os 
cenários, confeccionar 
o guarda-roupa, quando 
necessário, arranjar 
adereços e montar 
estruturas, som e 
iluminação.

O trabalho 
desenvolvido por este 
grupo de trabalhadores, 
que destinam muito 
do seu tempo pessoal 
a esta actividade 
lúdica, por vezes a 
expensas próprias, 
é a demonstração 
inequívoca que 
querendo é possível 
atingir objectivos 
realizáveis, que por 
sua vez nos libertam 
do stress causado 
pelo trabalho, 
transformando-se numa 
fonte onde se reforçam 
amizades, se estreitam 
colaborações e onde 
a motivação para o 
trabalho na INCM sai 
reforçada.
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a arte
de quem trabalha

artes decorativas 
que frequenta 
actualmente, realiza 
diversos trabalhos, 
nomeadamente pintura 
em porcelana, sedas, 
telas, madeiras, vidro 
e marfinite. Elabora 
também peças de 
bijutaria com diversos 
materiais, entre eles 
cristais swarovsky e 
vidro (fusing – técnica 
de fusão de vidro).
No entanto, a paixão 
pela arte não se fica 
por aqui e estende-se 
também à música. 
Isabel Cavaco teve 
aulas de canto lírico e 
de solfejo numa escola 
de música durante um 
ano, o que lhe deu a 
oportunidade de actuar 
num recital de ópera 
na sala de espelhos 
do Palácio de Queluz, 
acompanhada ao piano.
Por volta dos 19 anos 
começou a desenvolver 
projectos musicais com 
alguns amigos que 
fizeram que integrasse 
uma banda de gothic 
metal denominada 
Dogma.
No âmbito deste 
projecto foram 
lançados três álbuns: 
«Weltschmerz», em 
1997, «Último Grito», 

Do artesanato 
ao heavy 
metal – Pintar 
e «partir» 
a loiça
Isabel Cavaco trabalha 
na INCM desde 
2003, altura em que 
foi admitida como 
fotocompositora, 
tendo posteriormente 
sido transferida para 
a secção de Revisão, 
actualmente MRC, 
como técnica gráfica/
revisora.
Desde cedo se 
interessou pelas 
artes, algo que fez 
que optasse pela área 
de estudos de Arte 
e Design durante o 
ensino secundário e, 
ainda na escola, pela 
frequência de um 
atelier de pintura em 
azulejo do século XVII.
Com base no que 
aprendeu ao longo 
desses anos e no 
que tem aprendido 
no atelier de 

em 2000, e «Memorial 
à Obsessão pela Dor», 
em 2002 (capa de David 
Soares).
Actualmente integra a 
formação da banda de 
doom metal Insaniae, 
um género onde as 
músicas se caracterizam 
por um ritmo lento 
e cadenciado, com 
a dualidade de duas 
vozes, uma lírica, 
entregue aos cuidados 
de Isabel Cavaco, e 
outra mais gutural.
As letras dos Insaniae 
são em português, 
pois, segundo Isabel 
Cavaco, «a nossa 
língua é tão rica que 
devemos valorizá-la», 
ou não fosse ela uma 
profissional da Revisão.
Os Insaniae têm 
actualmente uma 
editora ucraniana, a 
ARX Productions, com 

quem já editaram dois 
álbuns: «Imperfeições 
da Mão Humana», em 
2010, e a reedição de 
«Outros temem os que 
esperam pelo medo da 
eternidade» + bonus 
track «Eternamente 
Imortalizado», este 
último gravado e 
editado pelos próprios 
em 2006.
Além da participação 
nestes dois projectos, 
Isabel Cavaco teve 
ainda a oportunidade 
de gravar com os 
Gwydion, uma banda 
nacional de folk metal. 
Quem havia de dizer 
que géneros artísticos 
tão díspares como a 
pintura de porcelana e 
o pesado heavy metal 
se podiam reunir numa 
só pessoa?

cartoon
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breves

A Associação de Reformados da INCM continua a 
demonstrar uma grande vitalidade, que se reflecte 
nas várias actividades realizadas e agendadas.
No pretérito dia 30 de Agosto, cerca de 55 
aposentados e familiares encheram um autocarro 
que partiu junto à porta das oficinas da Casa da 
Moeda, de manhã bem cedo, rumo à Festa das 
Flores, ou Festas do Povo, em Campo Maior.
A visita às festividades daquela vila alentejana, 
que depois de um interregno de sete anos voltou 
a realizar um evento único em Portugal pela sua 
dimensão e beleza, proporcionou um dia muito 
agradável e um excelente momento de convívio. 
As festas deste ano contaram com 104 ruas 
decoradas, superando as 84 da última edição, 
em 2004.
Para o próximo dia 11 de Novembro, dia de 
São Martinho, está agendada uma visita à 
XXXVI Feira Nacional do Cavalo e XIII Feira 
Internacional do Cavalo Lusitano - Golegã 2011. 
Adivinham-se mais momentos de boa disposição 
proporcionados pelos diversos eventos da feira, 
desde espectáculos, desfiles, provas equestres, 
jogos e exposições, sem esquecer a gastronomia 
local e a famosa água-pé. As inscrições estão 
abertas até ao dia 30 de Outubro.

Diplomas para 
Timor

A INCM produziu 
e forneceu os 236 
diplomas de honra 
com que a República 
Democrática de Timor-
-Leste homenageou os 
combatentes da Frente 
Armada da Resistência 
Timorense pela 
dedicação e bravura 
demonstradas na luta 
pela independência 
nacional, bem como um 

Fernão Mendes Pinto
500 anos do Nascimento

carteira proof 

Fernão Mendes Pinto partiu de Lisboa, em 1537, 
embarcando numa viagem extraordinária pela 
Costa de África, Índia, Samatra, Sião, Camboja, 
China e Japão, uma façanha que personifica o 
espírito dos portugueses que se lançaram na 
aventura de alargar os horizontes do mundo.
Quando se completam 500 anos sobre o 
nascimento de Fernão Mendes Pinto, a INCM 
presta homenagem ao engenho e ao espírito 
aventureiro do autor da Peregrinação com uma 
moeda comemorativa, cuja face nacional é da 
autoria de Isabel Carriço e Fernando Branco.
A moeda, com o valor facial de 2 euro, é 
apresentada em carteira ilustrada e tem um limite 
de produção de 7500 exemplares com acabamento 
proof e de 12 500 exemplares com acabamento 
especial BNC.

sinete em metal com as 
armas daquele país.
Os diplomas, 
produzidos e 
personalizados pela 
INCM com as mais 
altas garantias de 
autenticidade, no 
decorrer do protocolo 
assinado no dia 18 de 
Julho com o Ministério 
da Solidariedade 
Social da República 
Democrática de Timor-
-Leste, foram entregues 
pelo Governo timorense 

durante a primeira 
cerimónia oficial 
de desmobilização 
e reconhecimento 
daqueles combatentes, 
no âmbito das 
comemorações do 
dia 20 de Agosto, 
Dia Nacional das 
FALINTIL.
A INCM, através da 
doação dos referidos 
diplomas, além de se 
associar à cerimónia 
oficial e à homenagem 
levada a cabo pelo 

Governo timorense, 
espera também 
assim contribuir para 
fortalecer os laços 
histórico-culturais e 
a cooperação entre 
Portugal e a República 
Democrática de Timor-
-Leste.

Actividades da ARINCM
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Embaixador de Israel visita INCM

No dia 10 de Agosto, 
a INCM recebeu o 
embaixador de Israel 
em Portugal, Ehud 
Gol, que visitou as 
instalações da Casa 
da Moeda, na Avenida 
de António José de 
Almeida.
O embaixador de Israel 
foi recebido no salão 
nobre da empresa pelo 
Presidente do Conselho 
de Administração, 
Estêvão de Moura, 
pelo administrador 
José Toscano e por 
responsáveis por 
diversas unidades de 

A partir de Setembro de 
2011, a INCM, através 
do seu administrador 
José Toscano, assume 
a presidência da 
Multicert – Serviços 
de Certificação 
Electrónica, S. A.
A Multicert é detida 
pela SIBS, PT, CTT e 
INCM e tem vindo a 
desempenhar, desde 
há mais de nove 
anos, um papel muito 
relevante ao nível 
da certificação e da 
segurança electrónicas 
em Portugal, em alguns 
países europeus e em 
Cabo Verde, e tem 
colaborado com a 
INCM em alguns dos 

INCM assume presidência da Multicert

A INCM publica, pelo terceiro ano consecutivo, 
o seu relatório de sustentabilidade, dando 
continuidade ao compromisso da empresa com 
o desenvolvimento sustentável e assumindo uma 
postura de transparência para com as partes 
interessadas.
A publicação deste relatório dá visibilidade 
às diferentes iniciativas que integram a acção 
da INCM em torno de uma política de gestão 
sustentável dos seus recursos materiais e humanos, 
nomeadamente o investimento na valorização e no 
bem-estar dos seus recursos humanos, cumprindo 
as normas sociais e respeitando os valores e 
princípios éticos da sociedade, em conformidade 
com o seu Sistema de Gestão de Recursos 
Humanos – NP 4427:2004.
Esta política de gestão sustentável baseia-se ainda 
na redução de riscos ambientais, em conjunto 
com os seus parceiros e a comunidade em geral, 
desenvolvendo e adoptando um conjunto de 
boas práticas compatíveis com a protecção do 
ambiente, enquadradas pelo seu Sistema de Gestão 
Ambiental – NP EN ISO 14001:2004 e pelo seu 
Sistema de Gestão da Qualidade – NP EN ISO 
9001:2008.

Relatório de Sustentabilidade 2010

As primeiras moedas comemorativas de Timor-
-Leste vão ser produzidas pela INCM. Estas 
moedas, com o valor de 100 centavos, serão 
produzidas em ouro e prata proof.
Os desenhos das moedas, à semelhança do que 
aconteceu com as moedas correntes, resultam de 
uma proposta elaborada pela INCM de acordo 
com directrizes do Banco Central de Timor- 
-Leste (BCTL) e foram apresentados na sede da 
instituição, em Timor, no dia 13 de Setembro, 
durante a cerimónia de transformação da 
Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-
-Leste em BCTL, através de posters criados e 
produzidos igualmente pela INCM.
Nesta cerimónia, que contou com a presença do 
Presidente da República Democrática de Timor-
-Leste, José Ramos-Horta, foi ainda apresentado 
o novo logótipo do BCTL, criado pela INCM por 
solicitação daquele Banco Central.
Segundo palavras do Governador do BCTL, Abraão 
de Vasconselos, também presente na cerimónia, o 
emblema simboliza um conceito de estabilidade e 
transparência no sistema financeiro timorense.

INCM vai produzir as primeiras moedas 
comemorativas de Timor-Leste

seus projectos mais 
recentes.
A crescente 
desmaterialização 
de processos e a 
substituição gradual 
do mundo físico pelo 
mundo electrónico 
nas relações entre os 
cidadãos, as empresas 
e a Administração 
Pública tem contribuído 
para afirmar, cada vez 
mais, a importância 
da Multicert e da sua 
actividade na sociedade 
portuguesa.

negócio.
Após a recepção, 
seguiu-se a visita 
às áreas produtivas 
da Unidade de 
Contrastarias, marcação 
e laboratório, da 
Unidade de Moeda e 
Produtos Metálicos, 
onde ficou a conhecer 
a secção de gravura 
numismática e a 
produção de moeda, 
e da Unidade Gráfica, 
onde pode assistir à 
produção do passaporte 
electrónico e do cartão 
de cidadão.




