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EDITORIAL
Nesta edição do Matriz, o projeto denominado «O Bairro dos Livros», no qual a 
livraria do Porto da INCM participa ativamente em conjunto com outras livrarias 
da baixa portuense, surge com merecido destaque. Trata‑se de uma iniciativa 
positiva a todos os níveis e exemplar pela forma como as livrarias envolvidas 
concertaram esforços em torno da «paixão pelo livro» para, a partir daí, construir 
uma diversificada programação cultural e artística, promover o prazer da leitura 
e estimular a atividade económica e o comércio daquela zona da cidade.

É com esse espírito que a INCM participa nas mais importantes feiras do livro 
do País, conforme se relata neste número do Matriz, ciente da importância do 
livro e da leitura na promoção da cultura e da língua portuguesa, um desígnio 
que tem feito parte da sua missão e das suas atribuições.

O livro é, aliás, um elemento muito presente neste Matriz, conforme se constata 
também no artigo sobre os encadernadores, profissionais dedicados a fazer dos 
livros verdadeiras obras de arte e que acrescentam ao gosto pela leitura o prazer 
de manusear e folhear as páginas de uma edição magistralmente encadernada. 
Isto é algo que as nossas edições de livros eletrónicos ainda não podem 
proporcionar, pelo que a modernidade terá de conviver com a tradição durante 
mais algum tempo, não a substituindo mas complementando‑a.

Destaque também para a participação da INCM no VIII Fórum das Imprensas 
Oficiais de Língua Portuguesa, realizado no Rio de Janeiro, onde, além da 
profícua partilha de experiências, de métodos e de modelos de negócio entre as 
diversas impressoras oficiais ali presentes, se sublinhou a importância da língua 
que partilhamos e das possibilidades de cooperação e desenvolvimento que ela 
pode proporcionar.

Ainda nesta edição, é também noticiada a criação do Comité de 
Sustentabilidade, um instrumento ao serviço da integração dos princípios do 
desenvolvimento sustentável no processo de gestão da empresa, defendendo a 
preservação ambiental e promovendo um crescimento económico consciente e 
responsável.

Para uma instituição como a INCM, que se afirma no panorama empresarial, 
cada vez mais, como uma organização sustentável, dinâmica e moderna, 
sem esquecer o seu património histórico e as importantes missões que lhe 
estão atribuídas, o trabalho, o rigor, o empreendedorismo e a criatividade são 
elementos essenciais de que não deverá prescindir. Tendo isso sempre presente, 
iremos com toda a certeza transpor todos os obstáculos que possam surgir no 
nosso caminho.

Vogal do Conselho de Administração
Pedro Garcia Cardoso
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Melhor desempenho
ambiental em 2011
A INCM melhorou o seu desempenho ambiental 
em 2011, verificando‑se uma evolução positiva 
na generalidade dos indicadores que aferem 
esse desempenho, um resultado obtido graças a 
uma otimização dos recursos utilizados e a uma 
minimização do impacte ambiental decorrente da 
sua atividade.

Um desses indicadores diz respeito à emissão 
de gases com efeito de estufa, onde se verificou 
uma diminuição de 7%, o que corresponde a um 
decréscimo de 129 ton/CO2 face ao ano anterior.

No consumo de água obteve‑se uma diminuição 
de 14%, correspondendo a um consumo de 28 m3 
por trabalhador no final de 2011, no gás natural 
gastou‑se menos 12%, de 33 822 m3 em 2010 para 
29 608 m3 em 2011, e no gasóleo verificou‑se uma 
redução de 1%.

No que respeita ao consumo de energia elétrica 
houve um decréscimo de 1382 GJ, equivalente 
a uma diminuição de 5% na sua globalidade. 
Contudo, o indicador consumo por VAB (valor 
acrescentado bruto) revela um aumento de 9%. 
Trata‑se de um indicador não conclusivo devido à 
atividade da INCM, facto pelo qual se encontra em 
estudo.

O cumulativo dos consumos energéticos calculados 
em tonelada equivalente de petróleo (tep), unidade 
habitualmente utilizada neste propósito para os 
edifícios consumidores intensivos de energia, 
revela uma diminuição de 27 tep no edifício da 
Casa da Moeda e de 44 tep no edifício da Imprensa 
Nacional.

Todas as emissões gasosas poluentes e de efluentes 
líquidos foram processadas em conformidade com 
a legislação. Verificou‑se uma diminuição global 
de 5% na produção de resíduos.

A eficiência energética, obtida através da 
otimização do consumo da energia, tem vantagens 
óbvias do ponto de vista ambiental e, também, 
económico (menos consumo de energia, mais 
dinheiro poupado), pelo que constitui um pilar 
fundamental do desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, a INCM encontra‑se a implementar 
um vasto conjunto de ações e medidas de melhoria 
de eficiência energética definidas no Acordo de 
Racionalização de Consumo Energético até 2016, o 
que permitirá melhorar ainda mais o desempenho 
ambiental e a sustentabilidade da empresa.
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Comité de Sustentabilidade

A INCM pratica uma política de gestão assente na 
sustentabilidade, dando particular importância 
ao bem-estar da sociedade, à preservação 
ambiental e ao crescimento económico feito de 
forma consciente e responsável.

Um dos pilares dessa política de gestão é o Comité 
de Sustentabilidade, que foi criado com a missão 
de promover a integração dos princípios da 
sustentabilidade no processo de gestão da empresa, 
alinhando a INCM com as melhores práticas nesta 
matéria.

O Comité de Sustentabilidade é composto 
pelos seguintes sete membros, sendo um deles 
presidente e outro coordenador, nomeados pelo 
Conselho de Administração tendo em conta a 
representação dos interesses e expectativas das 
partes interessadas mais relevantes para a empresa, 
a preocupação com a melhoria contínua do 
desempenho em matéria ambiental e a perspetiva 
integrada da gestão do risco:

› Pedro Garcia Cardoso
› Alcides Gama
› Sara Gonçalves
› Pedro Cardoso
› Maria José Baltazar
› Ana Jorge
› José Vieira

Os elementos que integram o Comité de 
Sustentabilidade da INCM deverão reunir‑se 
com a frequência necessária ao cumprimento da 
sua missão, num mínimo de três vezes por ano, 
competindo‑lhes o seguinte:
› Propor ao Conselho de Administração os objetivos 
gerais da INCM no âmbito da sustentabilidade a 
integrar no plano estratégico;
› Colaborar na elaboração dos planos operacionais, 
de negócios e de atividades das diferentes áreas, 
relativamente aos objetivos de sustentabilidade, às 
medidas e às metas propostas;
› Acompanhar o cumprimento das medidas 
propostas nos planos operacionais, no âmbito do 
processo de controlo de gestão;
› Elaborar os Relatórios de Sustentabilidade, 
seguindo padrões mundialmente aceites que 
contemplem o desempenho da empresa e que 
possam servir como instrumento de comunicação;
› Promover a consciencialização dos colaboradores 
da INCM sobre a importância da sustentabilidade 
com vista ao seu compromisso e envolvimento;
› Avaliar e rever, periodicamente, a estratégia de 
relacionamento e comunicação com as partes 
interessadas;
› Efetuar alertas ao Conselho de Administração no 
âmbito da sustentabilidade.

Entretanto, todas as questões relacionadas com a 
sustentabilidade e respetivo Código, assim como 
quaisquer pedidos de esclarecimento relacionados 
com esta matéria, poderão ser comunicadas para o 
e-mail sustentabilidade@incm.pt

Desta forma, às acreditações dos seus laboratórios 
e às certificações do seu Sistema de Gestão da 
Qualidade, do seu Sistema de Gestão Ambiental e 
do seu Sistema de Gestão de Recursos Humanos, 
junta‑se agora, com a criação do Comité de 
Sustentabilidade, mais um importante instrumento 
de gestão em prol do desenvolvimento sustentável 
da INCM.
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VIII Fórum das Imprensas 
Oficiais de Língua Portuguesa

A INCM participou no VIII Fórum 
das Imprensas Oficiais de Língua 
Portuguesa, que decorreu 
no Rio de Janeiro, entre os dias 
22 e 24 de março, um encontro 
que se realiza regularmente 
com o objetivo de partilhar 
experiências, aperfeiçoar 
práticas e promover 
a cooperação.

«Nossa língua é a nossa 
força» foi o slogan eleito 
para este Fórum, que 
reuniu, para além da 
INCM, representantes 
de imprensas oficiais 
de Angola, Cabo 
Verde, Guiné‑Bissau, 
Moçambique, São Tomé 
e Príncipe e Brasil, 
incluindo a maioria das 
imprensas oficiais dos 
26 estados brasileiros, 
representadas pela 
ABIO – Associação 
Brasileira de Imprensas 
Oficiais.

«Como disse Fernando 
Pessoa: “minha pátria 
é a língua portuguesa”, 
e este encontro reúne 
gente de culturas 
diferentes mas que 
defendem a mesma 
língua», afirmou na 
abertura do Fórum o 
presidente da Imprensa 
Nacional do Brasil e 
da ABIO, Fernando 
Tolentino, sublinhando 
que aquele evento tem 
como objetivo integrar 
as imprensas oficiais de 
língua portuguesa.
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Ao longo dos 
trabalhos, foram 
partilhados métodos e 
modelos de negócio, 
tendo em conta as 
particularidades 
legislativas e o 
enquadramento legal 
das impressoras 
oficiais em cada 
país, e discutiram‑se 
questões relativas à 
edição e publicação 
dos jornais oficiais, 
assim como outras 
atribuições de caráter 
público normalmente 
desempenhadas pelas 
imprensas oficiais.

Redação da Carta do Rio 
encerra o Fórum

Depois de debaterem 
temas como a 
importância das 
imprensas oficiais e 
do seu intercâmbio 
tecnológico, o acesso 
à informação ou a 
certificação digital, 
entre outros, os 
representantes das 
imprensas oficiais 
lusófonas assinaram 
a Carta do Rio de 
Janeiro, um documento 
composto por 10
compromissos 
assumidos neste 
Fórum, realçando 
a necessidade de 
cooperação multilateral 
constante.

No documento 
destaca‑se a missão 
dos diários oficiais ao 
assegurar a perenidade 
dos atos de governo, 
a convergência entre 
os meios impresso e 
eletrónico, a vocação 
editorial das imprensas 
oficiais, a permuta dos 
clássicos da literatura 
portuguesa, o estímulo 
à publicação de 
Cartas de Serviço e 
a necessidade de se 
instituir uma lei de 
acesso à informação em 
cada país.

Ficou também assente 
que os organizadores 
se comprometem a 
efetuar diligências no 
sentido de promover 
a participação futura 
do jornal oficial de 
Timor e do Boletim 
Oficial de Macau, 
ambos editados em 
português, propondo‑
se a República de 
Cabo Verde como país 
sede do IX Fórum das 
Imprensas Oficiais de 
Língua Portuguesa.

«Como disse Fernando Pessoa: “minha pátria 
é a língua portuguesa”, e este encontro 
reúne gente de culturas diferentes mas 
que defendem a mesma língua»
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A biblioteca 
da impressão régia
Em 1812, pouco 
mais de 30 anos 
após a instituição 
da Impressão Régia, por 
Alvará de D. José, 
de 24 de Dezembro 
de 1768, que 
preconizava como um 
dos seus objetivos 
a existência de uma 
«grande livraria», 
já a sua biblioteca, 
instalada certamente 
no andar nobre 
do Palácio da Cotovia, 
na sala da Conferência, 
tinha mais de 1000 
títulos de obras 
editadas entre 1524 
e 1808, num total 
de 2 845 volumes.

o contributo da antiga 
Casa literária do arco 
do cego

O grande impulso dado 
a esta Biblioteca situou‑
‑se entre 1804 e 1806, 
quando, por remessas 
sucessivas, recebeu mais 
de quinhentos títulos de 
obras maioritariamente 
estrangeiras, vindas 
da Loja da Praça do 
Comércio, da antiga 
Casa Literária do 
Arco do Cego e até 
compradas a livreiros,  
como João Baptista 
Reycend. É possível que 
tenha sido Frei José 
Mariano da Conceição 
Veloso, antigo diretor 
da referida Casa 
Literária, que depois 
de extinta, em 1801, foi 
integrada na Impressão 
Régia com todos 
os seus pertences e 
pessoal, a inspirar esse 
aumento substancial 
do património da então 
chamada «Biblioteca da 
Casa».

Em 1826, a Biblioteca 
sofreu um considerável 
desbaste no seu 
património, pois que, a 
fim de se reconstituir 
o que havia sido a 
Biblioteca Real, deixada 
na sua maioria no Brasil 
depois do regresso de 
D. João VI em 1826, o 
então administrador
geral da Impressão 
Régia, António Xavier 
Anes da Costa, recebeu 
ordem do Governo 
para remeter para a 
Biblioteca da Ajuda os 
mais valiosos livros da 
Biblioteca da instituição 
a seu cargo, bem 
como a que foi então 
chamada «livraria do 
Padre Veloso». Durante 
os meses de abril e 
maio desse ano saiu da 
oficina régia mais de 
metade do acervo da 
Biblioteca e, sobretudo, 
o mais valioso em 
termos de cronologia e 
raridade.
Ao longo de todo o 

século xix, porém, a 
Biblioteca não deixou 
de crescer, não só com 
o contributo de edições 
próprias, ditas capilhas, 
mas também com 
ofertas e, sobretudo, 
compras. Alguns 
exemplares valiosos 
foram adquiridos em 
leilões e no desfazer 
de bibliotecas 
particulares, como os 
três incunábulos ainda 
existentes e numerosas 
obras de edição 
portuguesa dos séculos 
xvi, xvii e xviii. 

Continuava instalada 
no andar nobre, com 
frente para a então 
Travessa do Pombal 
(atual Rua da Imprensa 
Nacional), em estantes 
de madeira, como 
se pode ver de uma 
fotografia da época. Os 
dois irmão Marecos, 
sucessivamente 
diretores da Imprensa 
Nacional, muito 

biblioteca da imprensa nacional,
final do século xix. antigo edifício.
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contribuíram para o seu 
crescimento, bem como 
Venâncio Deslandes, 
diretor da Imprensa 
Nacional entre 1878 
e 1909 e autor da 
obra Documentos 
para a história da 
tipografia portugueza 
nos séculos XVI e 
XVII , descendente 
ele próprio de duas 
famílias de tipógrafos 
estabelecidos em 
Portugal de há longa 
data, os Costas e os 
Deslandes.

criação da biblioteca 
antónio josé de almeida

Entre 1895 e 1913, o 
edifício onde estava 
instalada a Imprensa 
Nacional foi demolido e 
em seu lugar construído 
o atual, pelo que o 
acervo da Biblioteca foi 
encaixotado e assim 
se manteve até 1921, 
quando, por ordem de 
Luís Derouet, então 

diretor‑geral, a sala 
onde atualmente se 
encontra a biblioteca 
foi dotada de 
estantes (executadas 
na carpintaria da 
instituição pelos 
artistas da casa João 
Simões e Artur Martins 
dos Santos ) e «Os 
cento e tal caixotes 
onde se encerrava 
a Biblioteca da 
Imprensa começaram 
a abrir‑se em fins de 
setembro de 1922, e os 
numerosos maços de 
volumes e de folhetos, 
que se encontravam 
empilhados até o 
teto da sala, a ser 
selecionados por 
especialidades e 
acondicionados 
provisoriamente na 
parte interior das 
estantes. O número 
total de volumes e 
de folhetos deve ser 
muito superior a 40 000 
espécies. 

E toda esta multidão 
de livros estava 
arrumada em 3 de 
outubro de 1923, data 
oficial da inauguração 
da Biblioteca.» O 
compositor do quadro 
do Diário do Governo, 
José Maria Gonçalves, 
«em quem recaem 
as indispensáveis 
qualidades de 
inteligência e de 
trabalho para o 
desempenho de 
tais funções», foi 
encarregado da 
conservação da 
Biblioteca da Imprensa 
e elaboração do 
respetivo catálogo. 

A sala que recebeu 
o nome do então 
Presidente da 
República, António 
José de Almeida, 
passou a estar aberta ao 
público a partir de 28 
de julho de 1924, tendo 
o seu Regulamento sido 
aprovado pelo Decreto 
nº 9 857, publicado no 
Diário do Governo, 
1.ª série, n.º 140 de 26 
de junho de 1924. 

Durante os primeiros 
anos, várias exposições 
se realizaram na sua 
sala, entre outras, em 
1924 a Camoneana da 
Imprensa Nacional, 
em 1925 a Exposição 
Comemorativa do 
4.º Centenário de 
Vasco da Gama e em 
1927 a 1.ª Exposição 
Internacional de 
Ex‑Libris, e nela se 
pronunciaram também 
numerosas conferências 
ao longo do tempo. 
Diga‑se, a título de 
curiosidade, que entre 
os seus responsáveis se 
contou o escritor João 
Gaspar Simões. 

Em 2005 a biblioteca 
sofreu obras de 
beneficiação e de novo 
o seu acervo, estimado 
em 20 000 volumes, 
foi encaixotado por 
uns meses. Reaberta 
em 2006, continua 
acessível ao público 
que hoje nela procura, 
maioritariamente, a 
consulta do Diário da 
República. 

atual biblioteca da incm,
na rua da escola politécnica
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A INCM no Bairro dos Livros

«O Bairro dos Livros» é o nome 
do projeto em que participa a 
livraria do Porto da INCM em 
conjunto com várias livrarias 
daquela cidade, que se uniram 
em torno da «paixão» pelo 
livro e estão a animar e a 
dinamizar a baixa portuense, 
proporcionando uma nova 
oferta cultural e livros a 
preços promocionais no 
segundo sábado de cada mês.

A ideia fundamental é promover o gosto pela 
leitura e, simultaneamente, aproximar os leitores 
das livrarias, estimulando também as vendas de 
livros e o comércio local, de modo a contrariar os 
efeitos da crise que se tem sentido no mercado 
livreiro.

Por enquanto, o projeto resume‑se às zonas de 
Mártires da Liberdade, Carlos Alberto e Cedofeita 
e reúne cerca de 30 livrarias e alfarrabistas, mas o 
objetivo é alargá‑lo a todas as livrarias da cidade 
do Porto, promovendo a inclusão, a cooperação e a 
aproximação de todos os livreiros.

O arranque oficial teve lugar no Palacete dos 
Viscondes de Balsemão, no dia 14 de abril, com 
uma performance musical do violoncelista Ricardo 
Tauber e do barítono José de Eça, seguida de 
uma oficina infantil intitulada «Se eu fosse um 
livro» e de uma mostra bibliográfica pelos livreiros 
aderentes. Ainda nesse sábado, a livraria da INCM 
foi palco de um flash poético, nome dado aos 
recitais de poesia que, ao longo desse dia, foram 
sucedendo em diversos espaços da Baixa do Porto.

No dia 12 de maio, segundo sábado de «Bairro dos 
Livros», a livraria da INCM recebeu Maria Luísa 
Malato, autora da obra Por Acaso Hum Viajante, 
para um flash literário, ou seja, uma leitura de 
poemas com acompanhamento musical. Ainda 
no âmbito deste projeto, a INCM participou, nos 
dias 25 e 26 de maio, na Feira do Livro Novo e 
Usado que teve lugar nos claustros da Reitoria da 
Universidade do Porto.

Para o dia 9 de junho, mais um dia de «Bairro dos 
Livros», está agendada a apresentação do livro 
Como as Cerejas, que contará com a presença de 
seis ilustradores infantis do Porto que fazem parte 
dos 25 ilustradores representados naquela obra.

Ponto de encontro com os livros
As livrarias que animam o «Bairro», com perfis 
e identidades diferenciadas (tradicionais, 
generalistas, especializadas, alfarrabistas, de grande 
ou pequena dimensão), funcionam como ponto de 
encontro para os habitantes do Porto e como locais 
de passagem obrigatória para turistas no roteiro 
da cidade, oferecendo uma extensa e diversificada 
programação cultural e artística.
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Assim, quem se deslocar às livrarias aderentes 
em dia de «Bairro dos Livros» poderá usufruir 
gratuitamente de recitais de poesia, espetáculos 
de música ao vivo, filmes, exposições, tertúlias ou 
conferências com diversos autores, beneficiando ao 
mesmo tempo de um desconto de 20% em todos os 
livros, entre outras campanhas especiais que irão 
surgindo ao longo dos meses.

A promoção estende‑se ao longo de todo o mês 
em livros que estejam enquadrados por um tema 
previamente escolhido pelos organizadores. 
Abril foi o mês dos «livros perigosos», aludindo 
à «revolução dos cravos» e ao tempo em que 
certos livros eram mesmo proibidos, e «ler é 
sexy» foi o tema escolhido para a campanha de 
maio, oferecendo descontos nos livros assim 
considerados.

Assumindo‑se como um espaço geográfico e 
emocional da cidade do Porto, «O Bairro dos 
Livros» pretende, através das ações concertadas 
entre os livreiros aí implantados, divulgar o livro e a 
leitura, dar mais visibilidade às livrarias e promover 
uma nova dinâmica cultural naquela zona, com 
vista à captação, afluência e fidelização de novos 
públicos.

Os livreiros do «Bairro» 
querem assim contrariar 
os sentimentos de apatia 
e receio pelo futuro para 
continuar a fazer crescer a 
baixa portuense, promovendo 
o comércio tradicional e local 
e criando uma rede de espaços 
onde os livros e os leitores 
são tratados com interesse, 
respeito e dedicação.

flashes poéticos
portugal poético, na loja incm

Deolinda Cardoso
apresenta o Livro do Bairro
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Encadernadores

Artes-gráficas para gourmet

O livro é, desde há muito, um símbolo cultural 
da criação e transmissão do conhecimento e, 
simultaneamente, um bem de consumo, um 
produto transacionável, com um mercado 
característico em permanente evolução.

Graças às novas tecnologias da informação, o livro 
tem vindo a transfigurar‑se. Os chamados e-books 
ou livros eletrónicos são hoje uma realidade cada 
vez mais presente no nosso dia‑a‑dia, fazendo surgir 
novos dispositivos e suportes de leitura.

No entanto, quando os nossos olhos percorrem 
as estantes de uma biblioteca ou de uma livraria 
e reparamos em lombadas de pele torneadas ou 
boleadas, profusamente decoradas com elaboradas 
gravações a ouro, os livros ganham uma outra 
dimensão e apercebemo‑nos que também podem 
ser verdadeiras obras de arte.

Esse trabalho resulta da sabedoria, da paciência e 
da sensibilidade artística dos encadernadores, uma 
profissão que exige um conhecimento aprofundado 
dos materiais, dos equipamentos e das técnicas 
empregues na elaboração de um livro. Por vezes, 
os grandes mestres desta arte chegam a assinar os 
seus trabalhos, algo que também é valorizado no 
mercado dos alfarrabistas e do livro antigo.

Alguns dos melhores 
encadernadores‑douradores 
do país passaram pela INCM, 
encadernaram desde obras 
consagradas da nossa cultura, 
passando por publicações 
oficiais e até livros de tomada 
de posse de Presidentes 
da República.
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fotografia que se encontra na secção 
de encadernação da imprensa nacional

Na sua atividade, podem fazer dourado à folha e 
imprimir ou gravar títulos e motivos ornamentais 
sobre encadernações ou outros tipos de trabalhos, 
servindo‑se de ferros, rodas e outros utensílios 
manuais ou mecânicos, podem preparar as peles 
usadas na encadernação, medir e marcar as 
superfícies a ilustrar, conceber ou reproduzir os 
desenhos a utilizar, de acordo com o estilo da época 
em que a obra se enquadra, restaurar livros antigos 
ou então criar novas obras, desmultiplicando‑se em 
técnicas e processos que resultam naquilo que se 
pode chamar o gourmet das artes‑gráficas.

Alguns dos melhores encadernadores‑douradores 
do País passaram pela INCM, encadernaram desde 
obras consagradas da nossa cultura, passando por 
publicações oficiais e até livros de tomada de posse 
de Presidentes da República. Atualmente existem 
apenas dois profissionais na nossa empresa, o 
Gabriel Coelho e o Manuel Silva, que o Matriz foi 
ouvir para tentar saber mais sobre o seu ofício.

Matriz (M) Como é que se tornaram 
encadernadores e como é que ingressaram na 
INCM?

Gabriel Coelho (GC) Aprendi a arte de 
encadernação na escola de artes‑gráficas da 
Casa de Trabalho Dr. Oliveira Salazar – Patronato 
Santo António, em Bragança, uma instituição 
destinada a órfãos e jovens em situações difíceis. 
Estive lá 10 anos e foi lá que aprendi várias 
especialidades, desde a composição manual, 
passando pela composição mecânica, acabamento 
e encadernação. Depois vim para Lisboa, trabalhei 
dois anos em duas gráficas e a seguir fui para o 
Exército, onde estive durante 10 anos, oito dos 
quais a dar formação em artes‑gráficas no CEGRAF 
– Centro Gráfico do Exército em parceria com o 
IEFP. Entretanto, a INCM contactou o IEFP para 
saber se conheciam encadernadores‑douradores e 
eu fui convidado a entrar para empresa. Entrei para 
a INCM em 1998.
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Manuel Silva (MS) A profissão que eu tenho 
atualmente é de família. Já vem do meu avô, que 
era encadernador, depois passou para o meu pai 
e a seguir passou para mim. O meu pai chegou 
a trabalhar na Imprensa Nacional. Eu vim para a 
INCM em 1993. Isto era uma grande casa a nível de 
trabalho e de ensino. Encadernação era aquilo que 
eu sabia fazer melhor, por isso vim com grandes 
expectativas. Entrei como estagiário de operador 
de máquinas e, entretanto, por necessidade da 
empresa, passei a encadernador‑dourador. Tudo 
o que aprendi foi fora daqui, a única coisa que 
aprendi na empresa foi a trabalhar com máquinas. 
Quem sabe fazer o trabalho todo à mão tem uma 
grande facilidade em trabalhar com as máquinas, 
porque nós temos a noção do objetivo que 
queremos atingir desde que o trabalho entra na 
máquina até ao momento em que sai. Sabemos 
o que está bem feito ou o que é que falhou no 
trabalho e esse conhecimento é uma mais‑valia.

M O trabalho de encadernação é, em certa medida, 
uma forma de arte. As máquinas substituem de 
alguma maneira o trabalho dos encadernadores?

GC A encadernação é a profissão auxiliar das 
artes gráficas e abrange a artística, a industrial 
e os acabamentos. A encadernação artística é a 
do artesanato clássico, a que continua os tempos 
esplendorosos das encadernações de registo 
e de leitura, com capas de arte. Esta classe de 
encadernação do livro belo, de alcance individual 
e de notável valor artístico não é afetada pelo 
progresso mecânico. A confeção das suas capas de 
preciosa arte depende da formação profissional, 
do gosto artístico e estético. Também depende 
igualmente da habilidade manual ou de manejar 
goivas, ferros, materiais e cores no trabalho manual.

MS O trabalho que é feito aqui é praticamente todo 
feito com recurso a máquinas. No entanto, ainda há 
bem pouco tempo, houve aqui dois trabalhos com 
encadernações fora do vulgar que tiveram de ser 
todos feitos à mão, com a ajuda de alguns colegas 
que tinham mais jeito. Esses trabalhos foram a 
Agenda e Diário de Guimarães 2012 e o livro Kukas.

M A vossa profissão é muito exigente ou 
particularmente difícil?

MS Não é um trabalho assim tão fácil como isso. 
Algumas escolas, em disciplinas de trabalhos 
manuais, ensinam ou dão algumas noções de 
encadernação. A partir dessa experiência, muitas 
pessoas acham que já fizeram um livro e que não 
tem nada de especial. Mas encadernação não é isso. 

«Por exemplo, o restauro 
de livros é um trabalho caro 
e não há orçamento para isso, 
porque tem a ver com o tempo.»

gabriel coelho
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O nome é «artes‑gráficas» por algum motivo. A arte 
não está lá por acaso. Quando as pessoas dizem 
que já fizeram um livro, a maior parte das vezes 
quer dizer que colaram umas lombadas e pouco 
mais. Mas, por exemplo, existem vários tipos de 
costuras e lombadas, consoante o acabamento 
final. Há a costura à portuguesa, que acompanha 
sempre o caderno de cima a baixo, e quando são 
muitos cadernos para coser não podemos passar a 
linha por todos eles porque assim a lombada ficaria 
estilo acordeão, não teria nada a ver com a frente 
do livro. Nessas situações o que fazemos é «matar» 
a diferença costurando dois cadernos ao mesmo 
tempo. Esse tipo de costura chama‑se costura à 
francesa em campanha. O primeiro caderno são 
as partes terminais e o segundo caderno a parte 
central. Por isso é que os Diários da República são 
cosidos à francesa quando são encadernados, por 
causa da altura de linha. Quando se encontram 
folhas soltas, fazemos a costura a ponto de luva, 
com uma máquina de costura, em que fazemos uma 
bitola para a linha passar sempre no mesmo ponto. 
Ainda há a costura de guardas cruzadas, que é um 
trabalho que exige mais técnica. Há também as 
lombadas à francesa, que são aquelas lombadas que 
nunca se desmancham quando abrimos os livros 

«A profissão que eu tenho 
atualmente é de família. 
Já vem do meu avô, que era 
encadernador, depois passou 
para o meu pai e a seguir passou 
para mim.»

e que eu, na brincadeira, chamo pôr a lombada 
«zangada» com o lombo do livro, pois, ao abrir, a 
lombada afasta‑se do lombo do livro e nunca se 
parte. E isto é só roçar ao de leve os processos e as 
técnicas que existem na encadernação.

Depois há outros aspetos a ter em conta. Isto é 
um trabalho que exige cuidado e por vezes falta 
alguma sensibilidade para algo que é uma arte. 
Eu não posso estar a dourar uma encadernação 
e ter pessoas a olhar por cima do meu ombro, a 
interromper‑me ou distrair‑me, porque é o último 
passo e se eu me enganar todo o trabalho vai para 
o lixo. Exige concentração e cuidado. Por isso, esta 
secção antigamente era uma área fechada onde 
desenvolvíamos o nosso trabalho.

GC Não diria que seja difícil, mas é um pouco 
exigente devido à sensibilidade no manuseamento 
e confeção dos mesmos. É extremamente 
gratificante quando se faz um restauro ou uma 
encadernação e as pessoas ficam satisfeitas ao 
ver que se deu uma «alma» nova a uma obra 
praticamente perdida no fundo de um baú.

M O que é que é necessário para ser um bom 
encadernador?

MS Para ser um bom encadernador é preciso ter 
gosto e vontade. Quem achar isto uma «seca», e ao 
início é mesmo, nunca chega a ser encadernador. 
Ao início é chato porque, antes de pegar em mais 
qualquer coisa, dão‑nos umas folhas brancas para 
dobrar e não fazemos mais nada enquanto aparecer 
o chamado «cu de galinha». É algo que acontece 
muitas vezes nas máquinas, são aquelas pregazinhas 
que as folhas apresentam em cima ou em baixo e 
que surgem quando o amontoado das dobras faz um 
fole muito grande e há uma oscilação. Enquanto a 
pessoa que está a aprender estiver a dobrar folhas 
e apresentar cadernos com aquilo que na gíria 
chamamos o «cu de galinha», vai ter de passar mais 
algum tempo sem poder fazer mais nada. Pegar num 
caderno de quatro páginas é relativamente fácil, mas 
quando tem de dobrar um caderno de 16 páginas ou 
mais torna‑se mais complicado.manuel silva
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da obra resulta ao mesmo tempo de um esforço 
coletivo. Desenhador, compositor, impressor, a 
escolha do papel, cores, acabamento, etc.

MS Um dos trabalhos que mais gostei de fazer 
foram os livros de tomada de posse dos Presidentes 
da República. Esses livros são inteiras de pele 
(livros com capa e contracapa integralmente 
encadernadas a pele), onde se desenvolveu um 
dourado completamente diferente do tradicional. 
O trabalho não envolve máquina nenhuma, é todo 
feito manualmente. As medidas são todas feitas a 
esquadro e a compasso. Isso é que são artes‑
‑gráficas.

M Acham que o vosso trabalho é suficientemente 
valorizado? O que é que se pode fazer para 
valorizar e revitalizar a encadernação?

GC Acho que o nosso trabalho é completamente 
desvalorizado, eu falo por mim. Quando fui 
convidado para vir trabalhar como encadernador‑
‑dourador vim com todo o gosto para desempenhar 
um trabalho especializado e agora se for preciso 
vou fazer trabalhos que não tem nada a ver com 
esta especialidade.

MS A encadernação não precisa ser revitalizada. 
Há muito trabalho aí fora. Deviam confiar no nosso 
conhecimento e nas nossas capacidades, chegar 
ao pé de nós e dizer: tens aqui estes materiais, 
agora desenvolve o trabalho. Acho também que a 
empresa devia diversificar mais o tipo de trabalhos 
e clientes que tem. Abrir portas a outros trabalhos, 
ir à luta ao mercado e competir com as outras 
empresas. 

  

GC Depois vem a fase das costuras. Quando a 
linha começa a enrolar e a partir, a maior parte 
das pessoas começa a perder a paciência e a dizer: 
«Isto não é para mim!» A linha tem de correr, não 
pode haver prisão, enfim é preciso ter amor à arte e 
gostar verdadeiramente do que se faz.

M Qual foi o trabalho que mais gostaram de fazer 
ou, em termos de resultado final, acham mais bem 
conseguido?

GC Eu gostei de recuperar, entre muitos, os livros 
Pelourinhos Portugueses e Aves de Portugal. 
Eram umas cartonagens feitas mecanicamente. 
Aqueles que a máquina não conseguia tirar tinham 
que ser recuperados à mão. Mas, dos trabalhos 
encadernados por mim, aquele de que mais 
gostei foi um pequeno mostruário que engloba os 
principais tipos da arte de encadernação: simples; 
meia francesa; meia inglesa; meia amadora e 
uma inteira de pele com alto‑relevo do logótipo 
da INCM. Um outro trabalho interessante são os 
chamados «monos». Estes são livros em «cru», 
encadernados manualmente para dar as medidas 
finais, ou seja, todo o aspeto exterior, a «forma» 

«Quem sabe fazer o trabalho 
todo à mão tem uma grande 
facilidade em trabalhar com 
as máquinas.»

coleção de ferros 
de dourar na 
imprensa nacional
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Feiras do Livro

Depois de ter participado na 82.ª Feira do Livro 
de Lisboa, que se realizou de 24 de abril a 13 de 
maio no Parque Eduardo VII, a INCM vai continuar 
a marcar presença nas mais importantes feiras 
do livro do país, dando a conhecer as suas mais 
recentes novidades editoriais.

Este ano, a participação da INCM na Feira do 
Livro de Lisboa ficou marcada pelas sessões de 
autógrafos de José‑Alberto Marques, autor da obra 
British Barthes, e de Fernanda Carrilho, autora do 
livro Rimário dos Lusíadas, ambas realizadas no 
dia 12 de maio, proporcionando dois momentos de 
contacto privilegiado com os escritores.

Segue‑se a 35ª edição da Feira do Livro de Coimbra, 
organizada pela autarquia da cidade, a decorrer 
entre os dias 25 de maio e 3 de junho no Parque 
Verde do Mondego, e a 82ª edição da Feira do Livro 
do Porto, que tem lugar na Avenida dos Aliados, 
entre os dias 31 de maio e 17 de junho, organizada 
pela APEL – Associação Portuguesa de Editores e 
Livreiros, à semelhança da congénere de Lisboa.

Estes eventos, em que a INCM faz questão de 
participar, são ocasiões privilegiadas para a 
promoção e difusão do livro em língua portuguesa, 
fomentando os hábitos de leitura nacionais e 
oferecendo, além dos habituais descontos, uma 
oferta cultural diversificada.
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aposentação

Joaquim José Faria 
Vieira Lizardo
(USP/SAG)

Iniciou o seu percurso na empresa em 
março de 1979 e terminou em março 
de 2012.

prole

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

Cristina Natália 
Leonardo Nunes 
(DMK/LIV.4)

António Jorge Marcelo 
Gaspar (UCO/OCO/
RSL)

Marta Sofia Garnecho 
Lopes (UPO/MPO)

Paulo Jorge Lopes 
Alexandrino (UMD/
OMD/SPR)

Maura Andreia Gomes 
Costa Lemos (UPO/
OPO/MRC)

Campanha de Recolha de Medula Óssea

O transplante de medula óssea é, em muitos casos, 
o único meio de curar doenças oncológicas do 
sangue. Todavia, a histocompatibilidade não é 
automática nem fácil, pelo que quanto maior for 
o número de doadores, maior é a possibilidade de 
encontrar um dador compatível.

No âmbito da sua responsabilidade social 
externa, de interação com a comunidade, a INCM 
promoveu, em março transato, uma campanha 
de recolha de medula óssea. Inscreveram‑se 125 
colaboradores, tendo a recolha efetiva abrangido 
84, uma vez que, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo Centro de Dadores de Células 
de Medula Óssea, nem todos nos encontramos em 
condições de integrar a sua base de dados.

Implementação de Programa
de Estágios Profissionais

A INCM vem reforçar a sua abertura à realização 
de estágios profissionais através da criação de um 
programa próprio de estágios.

Para além de manter a realização dos estágios 
curriculares e profissionais em cooperação com o 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, vai 
agora a empresa passar a estabelecer contratos de 
estágio com licenciados de várias áreas, até aos 
35 anos. 

Este programa de estágios profissionais prevê a 
realização de um número máximo de 10 estágios 
remunerados por ano, sempre supervisionados por 
orientadores e com duração entre 6 a 9 meses.

Perspetiva‑se que esta iniciativa proporcione a 
entrada de conhecimentos atualizados e inovadores 
na empresa, contribuindo também para a formação 
prática dos estagiários em contexto de trabalho, 
facilitando desta forma o seu processo de inserção 
na vida ativa.

Programas OTL/verão

Os programas de verão têm por objetivo garantir 
o equilíbrio entre trabalho e família, a par do 
desenvolvimento de todos os participantes que 
frequentem essas atividades.

Destinados a todos os beneficiários descendentes 
com idades compreendidas entre os 6 e os 21 
anos de idade, a frequência nos vários programas 
propostos constitui‑se como uma alternativa na 
ocupação de tempos livres, particularmente numa 
época em que se torna cada vez mais problemático 
para os pais poderem oferecer experiências 
educativas e lúdicas durante as férias escolares.

Em 2012, contamos que esta iniciativa seja, mais 
uma vez, um sucesso e esperamos que o número de 
participantes continue a aumentar.

As inscrições já se encontram abertas, quer para os 
programas internos, OTL/Praia e OTL/Empresa, 
bem como para os campos de férias externos em 
Óbidos, Cartaxo ou Lousã.
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Nova Declaração de Presença
(Prestadores com acordo)

No âmbito da estratégia de combate ao absentismo 
e de melhoria do controlo da qualidade da prestação 
de cuidados de saúde, concebeu a INCM uma nova 
declaração de presença, cuja obrigatoriedade de 
preenchimento pelos prestadores convencionados 
entrou em vigor no mês de maio.

A par de justificar a ausência do colaborador, com 
esta nova declaração passou a ser possível verificar 
os períodos de espera para a realização efetiva das 
consultas/exames, facilitando dessa forma uma 
avaliação mais concreta da prestação. 

Apoio Social aos trabalhadores

Em 2011, para vigorar durante o período de um ano, 
foi aprovada a alteração do valor do adiantamento 
previsto no artigo 95.º do Regulamento dos 
Serviços Sociais, bem como a redução do período 
de carência entre pedidos.

Atendendo ao facto de a medida se enquadrar na 
atual conjuntura, foi superiormente autorizada a 
prorrogação de vigência dessas condições, as quais 
irão manter‑se até ao dia 31 de março de 2013.

Sorteio de Cabaz da Páscoa

No passado dia 20 de abril, no refeitório da IN, 
decorreu o sorteio de um Cabaz da Páscoa, entre 
todos os colaboradores.

A contemplada foi a colaboradora da UED/OED, 
Maria José Antunes Grossinho.

Concurso Responda e Ganhe

Formação em destaque

Com o objetivo de estimular o sentimento de 
pertença e o conhecimento sobre a INCM, vai 
decorrer, durante o ano de 2012, o concurso 
Responda e Ganhe.

Este concurso está aberto à participação de todos 
os/as colaboradores/as no ativo, através da resposta 
a questões sobre factos e acontecimentos passados 
e atuais da Empresa e será constituído por três 
sorteios intercalares.

No próximo boletim, divulgar‑se‑á o vencedor do 
primeiro sorteio, cujo prémio é um vale de compras 
no valor de 75€.

Em fevereiro decorreu a ação de formação 
Mediação de Conflitos, que teve como principal 
objetivo dotar os participantes de competências 
que lhes permitam agir para mediar e evitar 
conflitos na INCM.
Várias áreas da empresa estiveram representadas.
 O nível de satisfação foi elevado o que viabiliza a 
preparação de mais edições.
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Grupo de trabalho - CEEP Portugal
Alterações OE 2012

A INCM, na qualidade de membro do CEEP 
Portugal, associação que congrega organizações 
que prestam serviços de interesse geral, tem vindo 
a promover e a participar ativamente em encontros 
e sessões de trabalho nos domínios dos assuntos 
sociais e da responsabilidade social das empresas.

Mais recentemente, potenciando esta rede 
de contactos e espelhando um conjunto de 
preocupações comuns à maioria das empresas 
associadas, foi criado um grupo de trabalho com o 
fim de analisar as principais alterações introduzidas 
pela Lei do Orçamento de Estado de 2012 
(LOE2012), o qual vem trabalhando no sentido de 
perceber quais as implicações e interpretações que 
as diversas empresas têm dado a alguns dos artigos 
da referida Lei.

Após várias reuniões e sessões de trabalho, 
ocorridas em diversas empresas associadas, foi 
possível elaborar um documento comum, com a 
explicitação dos principais artigos da LOE2012, 
o qual foi recentemente apresentado em reunião 
alargada. 

Esta troca de experiências tem‑se revelado um 
instrumento muito útil, quer para esclarecimento 
de dúvidas, quer para o estabelecimento de bases 
e pontos comuns de atuação, designadamente face 
às recentes alterações legislativas que abrangem 
todas as empresas do setor empresarial do Estado.

A formação e qualificação aferida 
através dos Perfis de Competência
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Com o objetivo de alargar a utilização e ligar 
as diversas ferramentas de gestão de recursos 
humanos foi desenvolvido na INCM um 
documento, já disponível na intranet, que reúne 
todos os Perfis de Competências e com o qual 
se pretende objetivar e tornar mais acessível 
a realidade operacional de todos os postos de 
trabalho da empresa.

No corrente ano, o levantamento de necessidades 
de formação, subjacente ao Plano de Formação, 
foi efetuado de modo a interagir com os Perfis de 
Competências da INCM.

Esta alteração permite monitorizar de forma 
individual o desenvolvimento de cada uma das 
competências do perfil dos colaboradores.
O gráfico espelha alguns dos indicadores e 
resultados que se pretendem alcançar com a 
introdução da alteração referida.

O Grau de Proficiência indica‑nos qual o nível de 
desempenho ótimo que o colaborador deve atingir 
em determinada competência.

A linha vermelha representa o desempenho do 
colaborador no ano a que o levantamento das 
necessidades de formação se reporta.

Por seu lado, os pontos a preto indicam quais as 
competências em que o colaborador efetivamente 
teve formação e, por fim, a barra rosa, a perspetiva 
para o ano seguinte.

Em resumo, o cruzamento da informação 
proveniente destas quatro variáveis permite traçar, 
com um grau de exatidão razoável, onde queremos 
que as nossas competências estejam no futuro.
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 GRUPO DE TEATRO DA ROSA

Desde o início dos 
anos 60 e até ao 
princípio dos anos 80 
os Grupos Desportivos 
da Imprensa Nacional 
e da Casa da Moeda 
tiveram ativas Secções 
de Teatro.

Nesta época a oferta 
de espetáculos era 
variada e a atividade 
teatral desenvolvia‑se 
nas associações de 
bairro e em grupos 
dentro das empresas. 
A principal causa 
para a proliferação 
de grupos teatrais 
era seguramente o 
facto de as pessoas 
trabalharem perto do 
local onde viviam e 
a predisposição para 
atividades culturais.  

Hoje os tempos 
são outros e nem 
sempre é fácil a 
disponibilidade de 
tempo para atividades 
desta índole. Foi com 
enorme satisfação 
que a Direção do 
Grupo Desportivo 
dos Trabalhadores da 
INCM (GDCTINCM) 
recebeu, por parte de 
alguns associados, a 
proposta de criação de 
um grupo de teatro. 

contacto:
Grupo de Teatro da Rosa
Nuno Carvalho
extensão 3447
Rua da Rosa 
(Instalações do Grupo 
Desportivo)
4.ase 6.as›18H às 20H

Assim, o GDCTINCM 
decidiu fazer renascer 
a Secção de Teatro 
criando o Grupo 
de Teatro da Rosa. 
Com esta iniciativa 
vai ser possível, com 
a colaboração de 
um pequeno grupo 
de trabalhadores, 
aumentar o leque 
de ofertas de lazer, 
formação e ocupação 
dos tempos livres.

um grupo aberto 
a todos os 
trabalhadores

O Grupo de Teatro 
da Rosa reúne‑se às 
4.as e 6.as feiras das 
18 horas às 20 horas. 
Estes encontros são 
compostos por duas 
partes distintas, uma 
de relaxamento e 
outra de treino de 
técnicas de palco. Nas 
sessões aplicam‑se os 
conhecimentos obtidos 
num workshop de teatro 
realizado no Inatel e 
que o GDCTINCM 
apoiou. 

Em cada sessão tenta‑se 
uma melhoria contínua 
das performances dos 
atores e a partilha 
dos conhecimentos 
adquiridos. 
A primeira parte da 
sessão consta de 
exercícios 

de relaxamento e de 
interatividade grupal 
por forma a aumentar 
a confiança entre os 
elementos do grupo, 
pois, apesar de colegas, 
os participantes são 
oriundos de diferentes 
áreas da empresa e é 
necessário criar um 
clima de confiança 
para produzir trabalho 
criativo. Na segunda 
parte são realizados 
exercícios de palco, 
como, por exemplo: 
monólogos, diálogos, 
técnicas de improviso e 
outros.

Todo este trabalho 
tem por objetivo o 
aperfeiçoamento dos 
participantes enquanto 
pessoas e atores para 
que, um destes dias, 
possam apresentar uma 
peça de teatro.

Por enquanto, o grupo 
participante é reduzido, 
o GDCTINCM acredita 
que mais pessoas 
significam mais ideias 
e mais interação, 
pelo que deixa aqui 
o convite a todos os 
trabalhadores da INCM 
para se juntarem ao 
Grupo de Teatro da 
Rosa. 
Serão todos 
bem‑vindos!  
Venham divertir‑se 
connosco!
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a arte
de quem trabalha

Paixão pela música

Rui Correia trabalha 
na cunhagem de 
moeda desde outubro 
de 1997, embora a sua 
ligação à INCM venha 
já dos tempos em que 
frequentava a OTL, era 
ainda um «miúdo».

Para além do trabalho 
que executa na INCM, 
da licenciatura em 
Gestão de Empresas 
que está a frequentar 
e do atletismo que 
pratica através do 
GDCINCM, Rui 
Correia ainda consegue 
arranjar tempo para se 
dedicar a uma paixão 
antiga: a música. Rui 
toca tuba desde os 
17 anos de idade na 
Banda Filarmónica 
dos Bombeiros de 
Barcarena, instituição 
onde aprendeu os 
primeiros acordes 
musicais.
A escolha da tuba 
enquanto instrumento 
musical deveu‑se à 
falta de contrabaixistas 
(a tuba, que é um 
instrumento de sopro 
com afinação em 

si bemol, cumpre a 
mesma função que um 
contrabaixo de cordas 
numa orquestra ou uma 
viola baixo numa banda 
de rock). Embora não 
fosse algo que o tivesse 
seduzido inicialmente, 
hoje em dia afirma que 
não trocava aquele 
instrumento por nada.

A música é para Rui 
algo mais do que um 
escape, conforme faz 
questão de explicar: 
«É outra vida que 
tenho. É algo que 
faz parte de mim. A 
música abstrai‑me de 
pensar nos problemas. 
É como ler um livro, 
em que interagimos 
com as personagens 
e imaginamos as 
cenas e os locais, mas 
trocamos as frases 
escritas por belas 
melodias, harmonias, 
pela envolvência 
das respostas dos 
instrumentos, como 
se de um diálogo se 
tratasse.»

Além da banda 
filarmónica onde 
habitualmente toca, 
já colaborou com a 
Banda de Pêro Pinheiro, 
com quem já gravou 
um disco, a Banda de 
Talaíde, a Banda dos 
«Aliados» de São Pedro 
de Sintra, a Banda 
de Colares e a Banda 
de Amarante, tendo 
tido oportunidade de 
tocar com alguns dos 
melhores executantes 
do País, músicos da 
Banda da Armada 
(Marinha), Sinfónica da 
PSP, Sinfónica da GNR 
e Banda do Exército.

Sempre que atua em 
público faz questão 
de corresponder 
com grande 
responsabilidade e 
afinação, afirmando 
que o espírito de 
camaradagem é aquilo 
que mais lhe agrada no 
ambiente musical e que, 
em jeito metafórico, 
se algum dia tiver de 
deixar de tocar será 
como perder um braço.

«se algum dia tiver de deixar 
de tocar será como perder 
um braço.»
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breves

INCM participa na Mint Directors 
Conference 2012 INCM nos Dias da Música em Belém

A INCM esteve presente na edição de 2012 dos 
Dias da Música em Belém, realizada no Centro 
Cultural de Belém nos dias 27, 28 e 29 de abril, este 
ano dedicada à voz humana: o canto através dos 
tempos.

O canto é a expressão da voz humana utilizada 
como um instrumento musical. Na tradição 
ocidental, o canto começou por ser a expressão 
coletiva de um estado de espírito, essencialmente 
ligado ao culto divino. Mas rapidamente se tornou 
uma outra forma de exprimir uma vasta paleta 
de sentimentos, por vezes inacessíveis à palavra. 
Durante três dias foi possível assistir, nos vários 
espaços do Centro Cultural de Belém, a dezenas 
de concertos e outras iniciativas em que o público 
realizou uma viagem pela história do canto.

A INCM esteve presente com um espaço onde 
disponibilizou várias obras e em especial edições 
dedicadas à música e aos estudos musicológicos.

A INCM participou na XXVII Mint Directors 
Conference (Conferência de Diretores de Casas 
da Moeda), que este ano se realizou em Viena, na 
Áustria, de 6 a 12 de maio.

Esta conferência internacional, que se realiza de 
dois em dois anos, junta diretores de casas da 
moeda, fornecedores e representantes de indústrias 
relacionadas com o processo de fabrico de moeda, 
uma ocasião para debater assuntos e desafios em 
comum, assim como partilhar informação acerca 
dos mais relevantes avanços tecnológicos ou 
tendências de mercado.

O lema da conferência em 2012 foi «Tradition 
meets Innovation» (a tradição encontra a inovação), 
aliando o conhecimento, a experiência e a tradição 
na cunhagem de moeda com os mais inovadores 
equipamentos e tecnologias, melhorando a 
qualidade e a segurança contra a contrafação 
e respondendo às solicitações dos mercados 
modernos.

Ao longo da conferência foi dado particular 
relevo às questões de segurança, tendo sido 
apresentado o sistema de autenticação de 
moedas da União Europeia. Foi igualmente dada 
relevância à evolução dos meios de pagamento, à 
responsabilidade social e corporativa, ao marketing 
e à comunicação, com destaque para o papel das 
redes sociais.
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Obra vencedora do Prémio Ruy Cinatti 
apresentada na Feira do Livro de Díli

A obra Sou Nada ou Nada Sou?, que conferiu a 
Cidália da Cruz o Prémio Literário Ruy Cinatti, 
foi apresentada na V Feira do Livro de Díli, que 
decorreu de 22 a 26 de maio, depois de inaugurada 
pelo Presidente da República de Portugal, Aníbal 
Cavaco Silva, em visita oficial a Timor‑Leste, e pelo 
seu homólogo timorense, Taur Matan Ruak.

O Prémio Literário Ruy Cinatti é uma iniciativa 
da INCM para Timor‑Leste, com o objetivo de 
distinguir uma obra inédita de um autor timorense, 
escrita em português, em prosa ou em verso, de 
modo a promover a língua portuguesa e apoiar a 
criação literária naquele país.

Cidália da Cruz, uma jovem timorense do 
Departamento de Língua Portuguesa da 
Universidade Nacional de Timor Lorosae, foi a 
vencedora da 1.ª edição do Prémio graças à obra 
Sou Nada ou Nada Sou?, já editada pela INCM, 
na qual a autora descreve a sua vivência pessoal 
na juventude e as dificuldades do seu percurso no 
meio universitário.

O Prémio, que prevê, além do valor pecuniário, 
a edição por parte da INCM da obra galardoada, 
foi atribuído em 2011 por um júri presidido 
pelo Professor Doutor Carlos Reis, Reitor da 
Universidade Aberta, e do qual faziam também 
parte Fernanda Borges e Manuel Tilman, membros 
do Parlamento de Timor‑Leste.

Com este Prémio Literário, a INCM visa também 
homenagear a figura de Ruy Cinatti, poeta, 
antropólogo e agrónomo, que passou parte da sua 
vida em Timor‑Leste, um território que foi alvo 
dos seus estudos e investigações e que serviu de 
inspiração para alguns dos seus trabalhos literários.

INCM tem novo site

O site da INCM tem uma nova imagem e 
novas funcionalidades desde o dia 19 de maio, 
desenvolvidas a pensar nos seus clientes e 
utilizadores, disponibilizando conteúdos e serviços 
mais acessíveis, uma melhor navegabilidade e um 
design mais moderno e atrativo.

A nível de acessibilidade é uma das novidades 
mais importantes, tendo sido implementadas as 
melhores práticas e diretrizes internacionais, de 
modo a proporcionar um site inclusivo e superar 
as condicionantes que eventualmente possam 
restringir o acesso pleno à informação e às diversas 
funcionalidades, nomeadamente dificuldades 
visuais, auditivas, motoras, cognitivas, de fala ou de 
linguagem, entre outras.

A nova página pretende ser uma via para uma 
interação mais rápida, intuitiva e eficiente com a 
INCM. Descubra‑a em www.incm.pt
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INCM assina protocolo com o ISCTE 
– Instituto Universitário de Lisboa

Foi assinado um protocolo entre a INCM e o 
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, tendo 
em vista a cooperação entre as duas instituições 
no âmbito de um projeto de investigação que está 
a ser desenvolvido pelo Centro de Investigação e 
Estudos de Sociologia daquele Instituto.

O projeto de investigação, denominado «Agenda 
Setting em Portugal numa Perspetiva Comparada: 
A Legislação, as Promessas Partidárias, a Opinião 
Pública e o Media», prevê a construção de uma 
base de dados de toda a produção legislativa desde 
1986, o que constituirá uma ferramenta de análise 
fundamental para a compreensão das dinâmicas 
das agendas políticas e da sua evolução ao longo 
das diferentes legislaturas em Portugal.

De acordo com o protocolo assinado, a INCM 
disponibilizará em suporte eletrónico o conteúdo 
da 1.ª série e da 2.ª série do Diário da República, 
comprometendo‑se o ISCTE – IUL a tratar toda a 
informação disponibilizada pela INCM, garantindo 
o respeito pela integridade da informação original, 
analisando‑a e codificando‑a com o objetivo de 
construir uma base de dados que será tornada 
pública a académicos, investigadores e decisores 
políticos.

arincm – AMENDOEIRAS EM FLOR

Nos dias 1, 2 e 3 de março, a ARINCM realizou 
mais um passeio que levou 23 colegas e familiares 
a visitar a serra da Estrela (Torre), Meda, Vila Nova 
de Foz Coa, Torre de Moncorvo, Seia e a aldeia 
serrana Teixeira de Cima.

Foram três dias de são convívio onde a par do 
lúdico, o cultural mereceu um quadro de honra. 
Falamos do, por todos, designado maravilhoso 
Museu do Côa  que proporcionou uma viagem 
no tempo, até à alvorada do desenvolvimento 
da Humanidade, quando surgiram as primeiras 
tentativas de representação simbólica enquadradas 
por uma nova relação do Homem com a natureza 
e pela emergência da Cultura. Três salas de 
contextualização e introdução à temática 
expositiva e quatro salas onde foi apresentado o 
tratamento monográfico da arte rupestre do Vale 
do Côa, mas falamos, também, do Museu Natural 
da Electricidade, um espaço museológico que 
nasce a partir da centenária Central da Senhora 
do Desterro, em São Romão‑Seia, que pretende 
divulgar o património tecnológico, natural, social e 
cultural que lhe está associado.

Citando a lenda das Amendoeiras em Flor, que 
diz que «o rei mouro e a princesa viveram longos 
anos de um intenso amor esperando ansiosos, ano 
após ano, a Primavera que trazia o maravilhoso 
espectáculo das amendoeiras em flor», desde Meda, 
passando por Foz Côa e Torre de Moncorvo, mesmo 
apesar da seca, pôde‑se ver e apreciar a beleza 
desta fantástica paisagem.

Foram, também, três dias onde, quer em Meda 
(Hotel Novo Dia), quer na Torre de Moncorvo 
(Artes, Sabor e Douro), quer em São Romão (Quinta 
do Crestelo), quer, finalmente, no restaurante da 
Associação Amigos da Teixeira, se pôde confirmar 
que a cozinha regional portuguesa e os seus 
produtos/sabores genuínos são uma referência de 
excelência.
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Tomada de posse da nova Comissão 
de Trabalhadores

A tomada de posse da nova Comissão de 
Trabalhadores (CT) teve lugar no Grupo Desportivo 
da INCM, no dia 5 de abril, tendo contado com a 
presença de um representante da administração 
da empresa, dos elementos da Comissão Eleitoral 
e dos membros eleitos e suplentes da CT e sub CT 
da região do Porto/Gondomar.

Ainda no mesmo dia, no edifício da Casa da 
Moeda, a CT foi apresentada ao Conselho de 
Administração da empresa, reafirmando a sua 
intenção de defender a INCM enquanto empresa 
pública e de manter uma relação de proximidade 
com os trabalhadores na defesa dos seus direitos, 
sublinhando que pretende ser «parte da solução e 
não parte do problema».

28ª Feira do Livro de Castelo de Vide

A INCM participou na 28.ª Feira do Livro de 
Castelo de Vide, que se realizou de 31 de março 
a 8 de abril, um evento que já se tornou um marco 
cultural na agenda daquele município e que 
nesta edição contou com mais de 5000 títulos 
provenientes de várias editoras.

Este ano a tradicional Feira do Livro de Castelo 
de Vide teve lugar na Igreja de São João Batista, 
naquela vila alentejana, onde a INCM marcou 
presença com uma banca de edições, colocando à 
disponibilização de quem aí se deslocou alguns dos 
títulos que compõem o seu catálogo.
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Moeda, Produtos Metálicos, 
Produtos Gráficos de Segurança 
e outros, Edição de livros e de 
Publicações Oficiais e serviços 
nas lojas.




