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EDITORIAL

Nesta edição do Matriz estão reunidos alguns dos acontecimentos mais 
relevantes da atividade da empresa nos últimos meses de 2018.
A tentação de fazer um balanço é grande, sobretudo quando estamos no 
início de um novo ano, mas deixamos essa apreciação do lado dos nossos 
leitores, destacando apenas alguns factos recentes que poderão marcar o 
futuro da empresa.
É o caso da certificação do nosso Sistema de Gestão de Produção Gráfica de 
Segurança, não só porque coloca a INCM num lote restrito de empresas e 
organizações a nível internacional, reconhecendo o trabalho desenvolvido 
por todos nós, mas sobretudo porque nos permite abraçar novos desafios,   
concorrendo em pé de igualdade e ao mais alto nível num mercado de 
grande exigência, como é o dos produtos gráficos de segurança.
Ainda a pensar nos novos desafios da empresa, quer ao nível da 
internacionalização da atividade quer no que respeita à inovação e ao 
desenvolvimento de novos projetos, foi implementada uma nova estrutura 
orgânica, mais ágil e adaptada à realidade atual. Estamos também a «Mudar 
a Casa», um programa em curso na empresa, conforme damos conta nesta 
edição, e que certamente tornará a organização ainda mais simples e 
eficiente.
Seja como for, em todos os projetos e desafios, estejam eles em curso ou 
ainda por iniciar, é importante continuar a ouvir as pessoas, dando atenção 
às suas experiências, às suas opiniões e às suas ideias, venham elas de fora 
da empresa, conforme temos vindo a fazer no Fórum Dialogar o Futuro, ou de 
dentro, em iniciativas como o Banco de Ideias.
Resta‑nos desejar um bom ano de 2019 a todas essas pessoas que compõem 
o universo da INCM.
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A  
INCM garantiu a certificação do seu Sistema de Gestão de 
Produção Gráfica de Segurança, de acordo com os requisitos 
exigidos pela norma ISO 14298 – Graphic technology  –  Mana-
gement of security printing processes.
A obtenção desta certificação foi um projeto muito ambicioso 
e complexo. Tratou‑se de uma iniciativa mobilizadora, em que 

a equipa contou com elementos de todas as direções da INCM e em que só 
essa congregação de esforços, espírito de equipa e de missão, tornou possí‑
vel a obtenção da mesma num período de tempo de poucos meses.
Com esta certificação, atribuída pela Intergraf (European Federation for 
Print and Digital Communication), a INCM passa a integrar um lote restrito 
de gráficas de segurança de referência a nível internacional, o que contribui 
para a afirmação da competitividade da empresa num mercado global extre‑
mamente exigente e regulado.
A obtenção da certificação Security Printing enquadra‑se numa estratégia 
de afirmação da marca INCM no mercado externo, pois é já um dos requi‑
sitos eliminatórios em diversos concursos internacionais para produção e 
personalização de novos produtos gráficos de segurança.

PRODUÇÃO GRÁFICA DE SEGURANÇA 
DA INCM OBTÉM CERTIFICAÇÃO  
INTERNACIONAL
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A certificação atribuída à INCM abrange os processos que englobam todas 
as atividades da cadeia de valor relacionadas com o fabrico e personalização 
de produtos gráficos de alta segurança, tendo por referência produtos core 
da empresa, como o Passaporte Eletrónico Português 2.0, o Cartão de Cida‑
dão, a carta de condução, os vistos Schengen, os títulos de residência ou os 
cartões bancários.
Com a implementação da ISO 14298, a INCM passa a oferecer aos seu clien‑
tes e parceiros garantias credíveis e de confiança no que concerne à segurança 
de produtos, processos, instalações, informação, materiais e matérias‑primas. 
Atesta ainda, perante as autoridades competentes e acionistas, que a INCM 
cumpre todas as leis e regulamentos aplicáveis no que diz respeito à produ‑
ção gráfica de segurança e que está apta a assumir um papel preponderante 
na prevenção e combate à falsificação e contrafação.
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APLICAÇÃO DA INCM GALARDOADA 
NO EVENTO EU DATATHON 2018

A 
aplicação ELI on Go, desenvolvida pela INCM, foi galardoada 
com o segundo prémio na categoria temática «Direito nacio‑
nal e europeu — Facilitar a interoperabilidade da legislação» 
do concurso EU Datathon 2018, um concurso organizado pelo 
Serviço das Publicações da União Europeia (UE).
Este concurso visa o desenvolvimento de aplicações que pro‑

movam as ligações entre os dados da UE e os dados dos seus Estados‑Mem‑
bros, bem como a reutilização dos dados abertos disponibilizados pelas ins‑
tituições e agências da UE no Portal de Dados Abertos.
A aplicação desenvolvida pela INCM tem por objetivo disponibilizar ao ci‑
dadão comum, de uma forma intuitiva e integrada, toda a legislação dos vá‑
rios Estados‑Membros com recurso a pesquisas personalizadas e associadas 
ao Thesaurus Europeu (EuroVoc), tornando‑se uma referência para a consul‑
ta rápida de atos legais.
O EU Datathon 2018 recebeu um total 72 propostas para as 4 diferentes ca‑
tegorias a concurso, tendo sido pré‑selecionadas 16 equipas finalistas que, 
no dia 2 de outubro, em Bruxelas, tiveram oportunidade de apresentar os 
seus projetos perante um painel composto por especialistas no desenvolvi‑
mento de aplicações eletrónicas, open data e criação de start-ups de vários 
países da EU.
Dirigindo‑se a todos os finalistas, Rudolf Strohmeier, diretor‑geral do Servi‑
ço das Publicações da EU, sublinhou que «ser selecionado nesta competição 
que abrange toda a União Europeia já é um voto de confiança e servirá de 
impulso para chegar ainda mais além».
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SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ELETRÓNICA 
DO ESTADO DE MOÇAMBIQUE  
IMPLEMENTADO COM SUCESSO

O 
projeto do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado (SCEE) 
moçambicano ficou concluído em setembro de 2018 com a im‑
plementação da Autoridade Certificadora Raiz e uma Autori‑
dade Certificadora Estado Piloto para a prova de conceito das 
atividades de certificação eletrónica. 
A conclusão do projeto só foi possível graças a meses de trabalho 

muito intenso realizado em estreita colaboração com o Instituto Nacional de 
Tecnologia de Informação e Comunicação (INTIC) de Moçambique, que consi‑
dera a implementação um sucesso e um marco importante alcançado para o país.
A preparação prévia levada a cabo em diversos campos, desde o jurídico aos 
sistemas de informação, revelou‑se fundamental, permitindo o desenvolvi‑
mento de toda a documentação, a formação e a aquisição das infraestruturas 
de hardware e software que irão suportar o SCEE de Moçambique.
O SCEE visa assegurar a integração e a eficácia dos sistemas de autentica‑
ção forte nas relações eletrónicas de pessoas singulares e coletivas com o 
Estado e entre entidades públicas e privadas, permitindo, ao mesmo tem‑
po, dar o primeiro passo para projetos de desmaterialização de processos e 
procedimentos, assegurando também a conformidade legal e garantindo a 
segurança dos mesmos no combate à fraude.
Este sistema visa ainda definir políticas, regras e procedimentos para a sua 
hierarquia de certificação eletrónica, bem como supervisionar e auditar as 
práticas e processos de todos os intervenientes nessa mesma hierarquia de 
confiança.
Está assim dado o primeiro passo para o processo de utilização de documentos 
de identificação seguros com recurso a certificação eletrónica, o que permitirá 
a Moçambique dar início ao desenvolvimento de processos digitais seguros 
entre o cidadão e o Estado, assim como entre o cidadão e entidades privadas.
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173.º ANIVERSÁRIO DA IMPRENSA 
NACIONAL DE ANGOLA

N
o dia 13 de setembro, a Imprensa Nacional, E. P., de Angola, ce‑
lebrou 173 anos de existência, um momento histórico marcado 
pela assinatura de um protocolo de cooperação entre esta ins‑
tituição e a Imprensa Nacional‑Casa da Moeda (INCM), que 
resultará na troca de experiências e no enriquecimento das 
duas organizações.

Na presença do Secretário‑Adjunto do Conselho de Ministros de Angola, 
António Fernando Neto da Costa, o presidente do Conselho de Administra‑
ção da Imprensa Nacional, E. P., Lando Sebastião Teta, fez uma breve rese‑
nha histórica da instituição e uma reflexão sucinta sobre os constrangimen‑
tos e desafios do mercado gráfico.
Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da INCM, Gonçalo 
Caseiro, sublinhou que a Imprensa Nacional de Angola, à semelhança da 
INCM, é uma organização assente em três pilares: «Confiança, Solidez e 
Segurança».
De acordo com Gonçalo Caseiro, quando se têm estes três pilares é possível 
construir o futuro, acrescentando um outro elemento: a inovação. «A INCM 
construiu a sua área de Inovação — o INCM LAB — com o apoio das univer‑
sidades portuguesas e dos seus cientistas, o que lhe permitiu desenvolver 
novos produtos e serviços. Acredito que é possível acrescentar inovação às 
características da Imprensa Nacional de Angola e que, em conjunto, apoian‑
do‑nos mutuamente, é possível ver e chegar mais longe», concluiu.
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INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA EM DEBATE NO  
28.º DIGITAL BUSINESS CONGRESS

A 
INCM participou na 28.ª edição do Digital Business Congress, 
congresso promovido pela Organização Portuguesa para o 
Desenvolvimento das Comunicações (APDC), que teve lugar 
no Centro Cultural de Belém, nos dias 26 e 27 de setembro.
Na sessão dedicada à «Inovação na Administração Pública», 
Gonçalo Caseiro, presidente do Conselho de Administração 

da INCM, Francisco Lima, presidente do INE, Henrique Martins, presiden‑
te do Conselho de Administração da SPMS, Sara Carrasqueiro, membro da 
Direção da AMA, Pedro Tavares, diretor de Comunicação do Gabinete da 
Ministra da Justiça, e Bruno Monteiro, coordenador do LABX, debateram 
os principais desafios e oportunidades que se colocam à inovação no setor 
público, explorando as potencialidades de um ecossistema composto por 
entidades públicas, empresas e universidades.
Durante a sua intervenção, o presidente do Conselho de Administração da 
INCM lembrou que o GPS é o exemplo de uma tecnologia que saiu da esfera 
pública, à semelhança de muitas outras inovações, e que temos de ter «uma 
mente mais aberta relativamente à inovação no Setor Público».
«Inovação significa fazer diferente, fazer melhor. É fazer mais, de forma mais 
eficaz e, não poucas vezes, de forma disruptiva», sublinhou Gonçalo Caseiro, 
dando o cartão de cidadão, o passaporte eletrónico e, mais recentemente, 
através de uma rede de inovação que engloba universidades, centros tecno‑
lógicos e vários organismos públicos e privados, a carta de condução mobile, 
o sistema UniQode e o robô autónomo INTMOB como alguns dos exemplos 
dessa Inovação na INCM.



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

Logística Inteligente

FÓRUM DIALOGAR O FUTURO

A 
«Logística Inteligente» foi o tema da 3.ª sessão do Fórum Dia‑
logar o Futuro, que teve lugar no salão nobre da Casa da Moe‑
da no dia 6 de dezembro.
Os avanços tecnológicos, com destaque para o Big Data e para 
a chamada «Internet das coisas» ou inteligência artificial, quan‑
do aplicados à área da logística, permitem poupar tempo e re‑

cursos, aumentando a eficiência e a capacidade de resposta das empresas.
A INCM tem dado alguns passos nesse sentido, com destaque para o projeto 
vencedor da última sessão do Prémio Inovação, apresentado pelos investi‑
gadores da CTS‑UNINOVA, onde se prevê a criação de um robô autónomo 
para a logística interna da empresa.
Os oradores convidados desta sessão foram Tiago Pérez Sánchez, senior 
partner do Kaizen Institute Western Europe, que apresentou o tema «Stract 
to Act — Logística como Diferenciador Estratégico», João Carlos Videira Ca‑
chatra, gerente e diretor‑geral da Eugster/Frismag Portugal, que falou sobre 
«Pull Flow na Logística Interna», e Rui Miguel Marcos Simões, administra‑
dor da área de Innovance da Luis Simões.
No final da sessão houve ainda tempo para debater e refletir sobre os temas 
apresentados.
O Fórum Dialogar o Futuro é um espaço multidisciplinar de reflexão, diálogo 
e intercâmbio de experiências e conhecimento na INCM, em estreita liga‑
ção com o universo académico e científico e com o mundo empresarial.
O objetivo é, em cada sessão do Fórum, explorar e aprofundar uma temáti‑
ca com relevância para o percurso de inovação e modernização da INCM, 
dando particular relevo aos melhores exemplos e práticas, para desenvolver 
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novas estratégias de negócio e alargar a oferta de bens e serviços que a em‑
presa coloca ao dispor dos cidadãos e das organizações, públicas e privadas, 
a nível nacional e internacional.
Temas tão diversos, como a inovação, a tecnologia, a ciência, a indústria, o 
design, a logística ou a modernização dos serviços públicos, entre outros, 
são abordados nestas sessões por académicos, investigadores, consultores, 
industriais ou empresários, apresentando diferentes perspetivas e pontos 
de vista.

Tiago Pérez Sánchez

João Carlos Videira Cachatra

Rui Miguel Marcos Simões
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O 
mais recente Banco de Ideias (BI) temático foi subordinado 
à «Simplificação de Processos», uma questão alinhada com 
o projeto Mudar a Casa, cujo objetivo é tornar a organização 
mais simples e mais eficiente.
A recolha de ideias realizou‑se entre os dias 12 e 23 de novem‑
bro, através do formulário digital disponibilizado online ou 

mediante o preenchimento do «cartão ideia», que podia ser depositado nas 
tômbolas presentes em vários locais da empresa.
Todas as ideias recolhidas, e com potencial para melhorar alguns fatores de 
desempenho da INCM, como custos, qualidade, serviços e agilidade, entre 
outros, serão alvo de apreciação e seleção em função da sua viabilidade.

BI contínuo
Um total de 49 ideias, submetidas desde julho de 2014 até novembro de 2017, 
ao BI contínuo foram avaliadas num workshop, onde participaram todos os 
colegas que as submeteram, e posteriormente apreciadas pelo Comité de 
Inovação, tendo sido selecionadas como «Potencial de Implementação»as 
seguintes:

• «Investimento Participativo» — ideia submetida pelo colega Ricardo Mar‑
tins (DDP) e que tem como objetivo promover o envolvimento dos trabalha‑
dores na escolha, através de votação, de uma ideia/projeto/investimento/
obra/melhoria, a partir de um conjunto de soluções que sejam apresentadas. 
Esta ideia está neste momento em fase de implementação.
• «Desenvolver a forma de divulgação da identidade e dos respetivos produ‑
tos da INCM» — ideia que resulta da junção, em workshop, de várias ideias 
similares ou relacionadas entre si submetidas pelos colegas Sónia Andrade 
(DCM), Sandra Oliveira (UGF), Carlos Cristóvão (UGF) e Rui Paulo (SSI). 
Esta ideia está neste momento em fase de análise.

RECOLHA DE IDEIAS INOVADORAS 
PARA SIMPLIFICAR PROCESSOS
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PLANO DE MOEDAS 
COMEMORATIVAS PARA 2019
A primeira viagem de circum‑navegação, um dos feitos mais extraordinários da história da Humani‑
dade, serve inspiração a uma moeda corrente comemorativa e a uma nova série de moedas de coleção, 
uma das novidades numismáticas previstas para este ano. Mas há mais para descobrir no plano de 
emissões comemorativas.
Conheça os temas, o design e os autores das moedas que compõem o Plano Numismático para 2019:

MOEDAS CORRENTES

500 Anos da Primeira Viagem 
de Circumnavegação de Fernão de Magalhães
No ano em que se comemora o V Centenário da 
Primeira Viagem de Circum‑navegação em torno 
do globo terrestre, comandada pelo navegador 
português Fernão de Magalhães, a Casa da Moe‑
da vai cunhar uma moeda corrente comemorativa 
da autoria de Luís Filipe Abreu, assinalando as‑
sim uma das mais importantes e extraordinárias 
expedições de todos os tempos.

Autor: Luís Filipe Abreu
Valor facial: 2 euros
Emissão: bimetálica (cuproníquel e latão) com acabamentos 
normal, BNC e proof

 
600 Anos do Descobrimento da Madeira 
e do Porto Santo
Em 2019 comemoram‑se os 600 anos do Desco‑
brimento das ilhas da Madeira e do Porto Santo 
pelos navegadores Tristão Vaz Teixeira, Barto‑
lomeu Perestrelo e João Gonçalves Zarco, des‑
cobertas que tiveram lugar durante as primeiras 
incursões marítimas dos portugueses sobre o 
oceano Atlântico.
A face nacional da moeda corrente comemorativa 
que assinala este importante marco histórico é da 
autoria de Júlio Pomar, tratando‑se assim de uma 
das últimas criações plásticas deste incontorná‑
vel  artista, que nos deixou uma obra ímpar, não 
só no campo da pintura mas também do desenho, 
da escultura, da cerâmica e da literatura.

Autor: Júlio Pomar
Valor facial: 2 euros
Emissão: bimetálica (cuproníquel e latão) com acabamentos 
normal, BNC e proof
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MOEDAS DE COLEÇÃO
Série Europa – Idades da Europa – Renascença

Dando continuidade ao ciclo alusivo às «Idades 
da Europa», que reflete alguns dos mais impor‑
tantes movimentos artísticos europeus, a Série 
Europa, em 2018, tem por tema a Renascença ou 
Renascimento, uma época compreendida entre os 
séculos xiv e xvii e caracterizada pela recuperação 
das referências da Antiguidade Clássica, quer ao 
nível do pensamento quer ao nível das artes e da 
estética.
A moeda portuguesa, da autoria da escultora Eloí‑
sa Byrne, apresenta a curva loxodrómica, uma 
descoberta do matemático português Pedro Nu‑
nes, em 1537, com uma importância decisiva so‑
bre a navegação e a representação cartográfica do 
globo terrestre.

Autora: Eloísa Byrne
Valor facial: 5 euros
Emissão: ouro proof; prata proof; cuproníquel normal

Série Desenhar a Moeda – O Mar

No âmbito de um projeto promovido em colabo‑
ração com o município de Aveiro, que visa esti‑
mular a criação artística e numismática junto dos 
jovens e da comunidade escolar, este ano vai ser 
cunhada uma moeda que tem por tema «O Mar» e 
que foi desenhada por Ísis Martins, vencedora da 
2.ª edição do concurso «Desenhar a Moeda», que 
contou com a participação de mais de 800 alunos 
dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de Aveiro.
Nesta moeda, a jovem Ísis Martins resolveu evo‑
car o drama vivido pelos refugiados a bordo de 
frágeis e sobrelotadas embarcações, proclaman‑
do, com o natural otimismo dos seus 12 anos de 
idade, que o mar também pode salvar.

Autora: Ísis Martins
Valor facial: 5 euros
Emissão: prata proof; cuproníquel normal
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Série V Centenário da Viagem 
de Circumnavegação
 de Fernão de Magalhães – Partida 1519

A primeira viagem de circum‑navegação, em‑
preendida pelo navegador português Fernão de 
Magalhães, é um dos maiores feitos da história da 
Humanidade, onde se revelou a ligação entre os 
oceanos Atlântico e Pacífico e se demonstrou que 
o mundo era efetivamente esférico.
Para assinalar esta grandiosa epopeia, realizada 
de 1519 a 1522, a Casa da Moeda criou uma série 
de quatro moedas de coleção assinadas por Luís 
Filipe Abreu, fazendo representar em cada moe‑
da o acontecimento mais importante de cada ano 
dessa expedição.
A primeira moeda desta série, intitulada «Parti‑
da 1519», é alusiva ao início da viagem, exibindo 
no anverso uma representação da frota de cinco 
navios comandada por Fernão de Magalhães, que 
surge retratado no reverso da moeda.
Nos anos seguinte serão cunhadas as moedas «Es‑
treito 1520», «Mactan 1521» e «Conclusão 1522».

Autor: Luís Filipe Abreu
Valor facial: 7,50 euros
Emissão: ouro proof; prata proof; cuproníquel normal

25 de Abril – 45 Anos

Este ano comemora‑se 45.º aniversário de um 
acontecimento que ficou conhecido como a «Re‑
volução dos Cravos», dando origem à atual demo‑
cracia portuguesa e à consequente  afirmação e 
valorização dos direitos e liberdades fundamen‑
tais no país.
A Casa da Moeda assinala este marco histórico 
com uma moeda de coleção comemorativa assi‑
nada pelo escultor José Aurélio.

Autor: José Aurélio
Valor facial: 5 euros
Emissão: prata proof; cuproníquel normal
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Série Espécies Ameaçadas – O LoboIbérico e o 
AlcardoAlgarve

A Série Espécies Ameaçadas, uma série de moe‑
das de coleção criada pela Casa da Moeda com 
o intuito de promover o conhecimento e a pre‑
servação das espécies em perigo da fauna e flora 
nacionais, conta este ano com a emissão de duas 
moedas, uma dedicada ao Lobo‑Ibérico, da auto‑
ria do escultor Luís Valadares, e outra dedicada 
ao Alcar‑do‑Algarve, desenhada pela ilustradora 
Catarina Sobral.
Outrora presente em todo o território nacional, 
o Lobo‑Ibérico (Canis lupus signatus) encontra‑
‑se atualmente circunscrito a algumas áreas do 
norte e do centro do país, estando classificado 
como «Em Perigo», devido à escassez de presas 
selvagens e às atividades desenvolvidas pelo ser 
humano que têm vindo a comprometer a sobrevi‑
vência desta espécie.
O Alcar‑do‑Algarve (Tuberaria major) é uma 
planta vivaz, de pequenas dimensões e floração 
amarela. Trata‑se de uma espécie endémica na‑
cional distribuída ao longo do litoral algarvio, 
abrangendo os concelhos de Faro, Olhão e Loulé. 
Fruto da crescente pressão urbanística, esta espé‑
cie encontra‑se  atualmente classificada como em 
«Perigo Crítico».

Lobo‑Ibérico
Autor: Luís Valadares
Valor facial: 5 euros
Emissão: prata proof; cuproníquel normal

Alcar‑do‑Algarve
Autora: Catarina Sobral
Valor facial: 5 euros
Emissão: prata proof; cuproníquel normal
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Série ídolos do Desporto – Joaquim Agostinho

Dando continuidade à série Ídolos do Desporto, 
que presta homenagem às grandes figuras do des‑
porto nacional, surge este ano uma moeda dedica‑
da a Joaquim Agostinho, considerado por muitos 
o melhor ciclista português de todos os tempos.
Venceu a Volta a Portugal por três vezes, foi 
2.º classificado numa Volta a Espanha e, por duas 
vezes, ficou em 3.º lugar na Tour de France. Uma 
fatídica queda de bicicleta na Volta ao Algarve 
colocou um ponto final numa carreira de 16 anos 
iniciada em 1968, fazendo nascer uma lenda, ago‑
ra imortalizada  numa moeda de coleção da auto‑
ria do escultor Vítor Santos.

Autor: Vítor Santos
Valor facial: 7,50 euros
Emissão: ouro proof; prata proof e cuproníquel normal

Série Arquitetura Portuguesa – Carrilho da Graça

Dando continuidade à série dedicada às mais con‑
ceituadas figuras da arquitetura portuguesa, tan‑
to no plano nacional como internacional, surge 
agora uma moeda alusiva ao arquiteto João Luís 
Carrilho da Graça, autor de projetos que marcam 
a paisagem urbana de várias cidades, como o Ter‑
minal de Cruzeiros de Lisboa, entre outros.
A moeda, criada por Julião Sarmento, um dos mais 
prestigiados artistas contemporâneos nacionais, 
mostra no reverso uma representação simples e 
depurada da Escola Superior de Comunicação So‑
cial de Lisboa, edifício projetado por Carrilho da 
Graça e distinguido com o Prémio da Associação 
Internacional de Críticos de Arte em 1992.

Autor: Julião Sarmento
Valor facial: 7,50 euros
Emissão: prata proof; prata normal
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SÉRIE ESPÉCIES AMEAÇADAS

«É importante chamar a atenção para estes 
assuntos»

A 
Série Espécies Ameaçadas, que procura promover o conheci‑
mento e a preservação das espécies em perigo da fauna e flora 
do país, conta agora com mais duas moedas: uma dedicada à 
Águia‑Imperial‑Ibérica, desenhada por André Carrilho, e outra 
alusiva ao Trevo‑de‑Quatro‑Folhas, da autoria da ilustradora 
Catarina Sobral.

Para Catarina Sobral, desenhar uma moeda foi uma experiência nova, ao 
contrário do ilustrador André Carrilho, que já criou duas moedas da Série 
Ídolos do Desporto. Fomos por isso saber o que a autora achou do desafio:

Matriz [M] Como é que surgiu o convite para trabalhar com a INCM 
nesta moeda?

Catarina Sobral [CS] O convite surgiu através do designer Jorge Sil‑
va, que é um diretor de arte que trabalha muito com ilustração e 
que realizou trabalho de consultoria para a INCM durante um pe‑
ríodo. Ele tem andado a recomendar alguns ilustradores para fazer 

Catarina Sobral 
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moedas, para que haja alguma modernização no desenho das moe‑
das, para não cair num estilo muito naturalista, excessivamente aca‑
démico, e achou que era um trabalho que se adequava à minha lin‑
guagem, porque faz parte de uma coleção de plantas ameaçadas e 
eu já tinha trabalhado com ele a desenhar flores e plantas.

[M] Mas como é que foi desenhar uma moeda, em que é que isso difere 
do seu trabalho habitual como ilustradora?

[CS] O meu trabalho habitual é fazer imagem sequencial, tanto para 
filmes de animação como para livros ilustrados. Normalmente, todas 
as imagens fazem parte de uma sequência e há uma narrativa nas 
imagens. Às vezes também trabalho com ilustrações únicas, mas, 
mesmo assim, é diferente desse tipo de trabalho, porque aqui esta‑
mos a desenhar praticamente com luz e sombra, é mais próximo da 
escultura do que do desenho que eu habitualmente faço. O meu de‑
senho é tendencialmente mais plano e aqui estamos a trabalhar com 
volumes. Mas, por outro lado, a forma de conseguir criar volumes 
também acabou por espelhar um bocadinho o meu estilo, a minha 
forma de desenhar, porque também desenhei a moeda com esse tipo 
de abordagem, de tentar fazer um desenho bidimensional e que a vo‑
lumetria fosse criada através de planos, tal como faço nas ilustrações.

[M] E como foi o processo criativo, houve alguma pesquisa inicial?
[CS] Os primeiros esboços já eram mais ou menos indicativos da 
forma como a moeda depois acabou por ser feita, porque eu não 
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sabia que o trevo‑de‑quatro‑folhas era uma planta aquática. Estava 
habituada aos trevos‑de‑quatro‑folhas «normais», conhecidos como 
os trevos da sorte, e ao pesquisar percebi que era interessante fazer 
dois planos da planta, um de topo, com as folhas pousadas na água, e 
outro a fazer um corte da planta, com as raízes, as sementes e a linha 
da água, e, por isso, os esboços já começaram a refletir essa ideia.

[M] E como é que surgiu a cor na moeda?
[CS] Foi a INCM que sugeriu introduzir cor na moeda, havia já al‑
guns exemplares com cor e eu vi que ficava bem. A cor só pode ser 
introduzida na cota mais alta da moeda e eu vi que ficava bem jogar 
com o brilho da mesa no caso da moeda proof e que, com a cor em 
cima, conseguia até que fosse um desenho mais parecido com as 
minhas ilustrações, porque aí sempre tenho mais uma ferramenta 
para dar informação.

[M] Sendo o trevodequatrofolhas uma espécie ameaçada, isso teve 
alguma importância ou significado especial para si?

[CS] Teve um significado especial, porque para mim  é importante 
chamar a atenção para estes assuntos. Acho que se fosse outro tema 
teria feito um processo criativo idêntico, mas gostei particularmen‑
te do facto de ser um tema que mostra alguma preocupação am‑
biental. O facto de ser um desenho de uma planta ameaçada foi 
importante para mim porque eu gosto de trabalhar sobre temas 
ecológicos, com este tipo de preocupação.

[M] E o que é que achou do resultado final?
[CS] Eu gostei muito do resultado final. Não sei se gosto mais da ver‑
são normal de cuproníquel ou da proof, porque gosto muito de vê‑la 
sem cor também e, obviamente, gosto da versão proof, onde a mesa 
está espelhada, é mais brilhante. Não sei, gosto das duas.
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Apoiar as espécies com moedas e livros 
solidários

À 
semelhança da moeda alusiva ao Lince‑Ibérico, da autoria do 
escultor Luís Valadares, que inaugurou esta série em 2016, 
as moedas dedicadas ao Trevo‑de‑Quatro‑Folhas  e à Águia‑
‑Imperial‑Ibérica possuem uma componente solidária, pois 
parte da sua receita reverte para um fundo ambiental designa‑
do pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF).
A Águia‑Imperial‑Ibérica conta ainda com livro solidário dirigido ao pú‑
blico infantojuvenil, com texto de Carla Maia de Almeida e ilustrações de 
Susa Monteiro, sensibilizando e promovendo o conhecimento desta espécie 
ameaçada junto dos mais novos.
A INCM entregará ao ICNF 2,50 euros  por cada moeda proof vendida, 
0,10 euros por cada moeda de acabamento normal colocada em circulação e 
1 euro por cada livro vendido.
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C
om vista à promoção da língua e cultura portuguesas, a Imprensa 
Nacional‑Casa da Moeda doará cerca de 25 mil livros do seu acer‑
vo bibliográfico, no valor de 163 mil euros, ao Ministério da Cul‑
tura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, sem qualquer con‑
trapartida de caráter pecuniário ou comercial. Já o Ministério da 
Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde compromete‑

‑se a assumir o papel de facilitador cultural junto das comunidades locais 
cabo‑verdianas. 
A doação de livros do seu acervo é uma forma da Imprensa Nacional‑Casa 
da Moeda continuar a contribuir de forma ativa para a promoção da leitura 
e do conhecimento, assumindo um papel preponderante na promoção da 
Língua Portuguesa. 
Este protocolo institucional foi celebrado no decurso da 2.ª edição da Mora‑
beza — Festa do Livro de Cabo Verde, que se realizou na cidade do Mindelo 
entre os dias 19 e 28 de outubro.

INCM OFERECE 25 MIL LIVROS 
A CABO VERDE
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PLANO EDITORIAL PARA 2019 
APRESENTADO NA BIBLIOTECA 
DA IMPRENSA NACIONAL

A 
publicação da obra completa de Mário Soares, o lançamento 
da coleção Itálica, dedicada a grandes escritores italianos, e 
uma nova coleção de ensaio sobre a religião são algumas da 
novidades previstas no Plano Editorial de 2019, apresentado 
ao público, no dia 31 de janeiro, na Biblioteca da Imprensa 
Nacional.

Já no início do ano, integrando a coleção Obras Completas, vão ser publicados 
textos de Manuel Teixeira Gomes, Maria Ondina Braga e Francisco Teixeira 
de Queirós, autores cuja obra é difícil de encontrar, ou é até mesmo inexis‑
tente no mercado. Nesta coleção prosseguirá ainda a publicação da obra de 
Vitorino Nemésio, em parceria com a Companhia das Ilhas, com um volume 
onde se reúnem os ensaios Sob os Signos de Agora, Conhecimento de Poesia 
e Elogio Histórico de Júlio Dantas.
Com coordenação de José Manuel dos Santos, a publicação das obras de 
Mário Soares começa com As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga, que 
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tem por base a dissertação de licenciatura em Ciências Hitórico‑Filosófi‑
cas de Mário Soares, a que se segue o primeiro volume de Correspondência 
Cultural.
Juntamente com a Casa da Achada, este ano a Imprensa Nacional dá início 
à publicação da obra A Paleta e o Mundo, de Mário Dionísio, trabalho que 
pertence ao património nacional e europeu, como referiu Daniel‑Henri Pa‑
geaux, que a prefaciou numa das edições anteriores.
Outra das grandes iniciativas é o lançamento de uma coleção que celebra os 
grandes escritores italianos, com o apoio do Instituto Italiano de Cultura de 
Lisboa e liderada por António Mega Ferreira. Chama‑se Itálica e inaugura 
com chave de ouro: As Rimas de Machelangelo Buonarroti e também as de 
Guido Cavalcanti, a que se segue a poesia completa de Giuseppe Ungaretti, 
Vita d'un Uomo, Tutte Poesi.
A pensar nas comemorações de 2021, ano em que se assinala o 7.º centená‑
rio do desaparecimento daquele que é considerado o maior poeta da língua 
italiana, a coleção Itálica recebe ainda um volume que reúne Vita Nuova e 
Rimedo de Dante Alighieri.
Novidade é também uma coleção de ensaios sobre a religião coordenada 
pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Por‑
tuguesa. A coleção Estudos de Religião assume‑se como um espaço de refle‑
xão sobre a religião na atualidade. A Teologia Ficcional de José Saramago: 
Aproximações entre o Romance e a Reflexão Teológica, de Marcio Cappelli, 

Ilustrações Marta Braz
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ou A Religião no Espaço Público Português, de Helena Vilaça e Maria João 
Oliveira, fazem parte das propostas desta coleção.
Está prevista ainda a publicação de Manuel Maria Barbosa du Bocage - Uma 
Biografia, da autoria do investigador Daniel Pires, assim como a edição do 
Teatro Completo de Natália Correia. Dos palcos chegarão ainda dois livros 
especiais sobre duas salas icónicas na cultura portuguesa: 125 anos do Tea-
tro São Luiz e a Casa de Garrett - Património e Arquitetura do Teatro Nacio-
nal D. Maria II.
Quanto a outras artes, a Coleção D, dedicada ao design português, conti‑
nuará a centrar‑se nas monografias sobre os principais designers nacionais, 
com foco especial para Eduardo Aires, bem como a Série Ph., uma coleção 
de monografias bilingues dedicada à fotografia portuguesa contemporânea. 
Prosseguem ainda as edições críticas dos clássicos portugueses (Fernando 
Pessoa, Camilo Castelo Branco, Almeida Garrett e Eça de Queiroz) e, dando 
continuidade à comemoração dos 250 anos da Imprensa Nacional, vai ser 
publicado um livro, sob a coordenação da investigadora Inês Queiroz, que 
conta a história e o percurso da instituição.
Após a apresentação, na oficina de acabamentos gráficos dos livros, houve 
ainda tempo para escutar a Sinfonia n.º 2 de Brahms, interpretada pela Or‑
questra Metropolitana de Lisboa.
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O escritor cabo‑verdiano José Luís Tavares é o 
grande vencedor do Prémio Literário INCM/Vas‑
co Graça Moura 2018 (Poesia) pelo seu trabalho 
Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio.
O galardão contempla a publicação da obra na co‑
leção Plural, sob a chancela da Imprensa Nacio‑
nal, além do prémio pecuniário, no valor de 5 mil 
euros, para o seu autor.
José Luís Tavares nasceu a 10 de junho de 1967, 
no Tarrafal, ilha de Santiago, em Cabo Verde. Es‑
tudou Literatura e Filosofia em Portugal, onde 
vive atualmente.
Publicou os livros Paraíso Apagado por um Tro-
vão (2003), Agreste Matéria Mundo (2004), Lis-
bon Blues Seguido de Desarmonia (2008), Cabo-
tagem & Ressaca (2008), Cidade do Mais Antigo 
Nome (2009), Coração de Lava (2014), Contra-
bando de Cinzas (2016), Polaróides de Distintos 
Naufrágios (2017) e Rua Antes do Céu (2017).

Aurélio Furdela (Maputo, 1973), com a obra 
A Saga d’Ouro, conquistou a 2.ª edição do Prémio 
Literário INCM/Eugénio Lisboa, dirigido a traba‑
lhos inéditos em prosa de autores moçambicanos.
O júri do prémio, composto por Ungulani Ba Ka 
Khosa (presidente), Teresa Manjate e Paula Men‑
des, atribuiu ainda uma menção honrosa ao mo‑
çambicano Agnaldo Bata, pelo seu trabalho inti‑
tulado Sonhos Manchados, Sonhos Vividos.
Este prémio literário foi criado em 2017 pela 
INCM, dando corpo à sua missão de promoção 
e preservação da língua portuguesa e tendo em 
consideração a relevância de Eugénio Lisboa, en‑
quanto cidadão e homem de cultura nascido em 
Moçambique, e também como seu autor.
O Prémio INCM/Eugénio Lisboa visa selecionar 
trabalhos inéditos de grande qualidade no domí‑
nio da prosa literária e, além de uma componen‑
te pecuniária, contempla a publicação das obras 
distinguidas em cada edição, incentivando desta 
forma a criação literária moçambicana.

PRÉMIOS LITERÁRIOS

VA SCO
GRAÇA
MOURA
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D
epois do sucesso da primeira edição 
da Morabeza — Festa do Livro de 
Cabo Verde, na Cidade da Praia, este 
ano a festa do livro decorreu na ci‑
dade do Mindelo, São Vicente, entre 
19 e 28 de outubro. A Imprensa Na‑

cional voltou, uma vez mais, a marcar presença.
A Morabeza — Festa do Livro de Cabo Verde con‑
tou com a participação de 40 convidados, entre 
autores, editores, atores, professores, jornalistas 
e divulgadores culturais.  Além dos encontros 
com escritores, decorreram também ações de 
formação para profissionais ligados ao mercado 
editorial e sessões dirigidas ao público escolar e 
universitário, num compromisso com o talento 
cabo‑verdiano. Neste âmbito, Duarte Azinheira, 
diretor da Unidade de Publicações da Imprensa 
Nacional, orientou uma formação em Edição de 
Serviço Público.
Foi ainda durante a Morabeza — Festa do Livro 
de Cabo Verde, que foi anunciado o vencedor 
da primeira edição do Prémio Literário Arnaldo 

IMPRENSA NACIONAL NO FESTIVAL 
LITERÁRIO DE MORABEZA EM CABO 
VERDE 

França, uma iniciativa conjunta da Imprensa Na‑
cional‑Casa da Moeda e da Imprensa Nacional de 
Cabo Verde, com o objetivo de promover o talen‑
to literário cabo‑verdiano e também homenagear 
a grande figura que foi Arnaldo França: poeta e 
ensaísta, académico que esteve na génese do en‑
sino superior em Cabo Verde, crítico, investigador 
e historiador da literatura cabo‑verdiana.
O júri, constituído pela editora Paula Mendes (Im‑
prensa Nacional‑Casa da Moeda), pelo jornalista 
e professor universitário Daniel Medina e pela es‑
critora e jurista Vera Duarte, decidiu atribuir, por 
unanimidade, o Prémio Literário Arnaldo França 
a Olavo Correia pela sua obra Beato Sabino, por 
ser: 

[…] um trabalho considerado original e de gran
de qualidade, com um enredo peculiar e uma 
linguagem clara e bem conseguida […].

Beato Sabino torna‑se assim a primeira obra a 
conquistar o Prémio Arnaldo França.
O júri decidiu ainda atribuir uma menção honro‑
sa à obra O Sonho de Ícaro, de Onestaldo Gonçal‑
ves, que concorreu com o pseudónimo Ivan Faruk, 
pela:

[… ] originalidade com que trata os temas da 
emigração e da traição e pela mestria na escri
ta e na conclusão do romance […]

Além dos 5 mil euros do valor pecuniário do pré‑
mio, Olavo Correia vai ver o seu livro publica‑
do em Portugal e em Cabo Verde pela Imprensa 
Nacional‑Casa da Moeda e Imprensa Nacional 
de Cabo Verde, respetivamente, que vão acolher 
também a menção honrosa do prémio: O Sonho 
de Ícaro.
Para já, sabe‑se que Olavo Correia, que concor‑
reu a este prémio com o pseudónimo Neto Rocha 
Dias, nasceu em 1967 e é natural da cidade da 
Praia, na ilha de Santiago, Cabo Verde.
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OBJETOS COM HISTÓRIA

Tesouro de moedas da época islâmica

O 
Museu Casa da Moeda guarda no seu acervo um tesouro de 
moedas de prata datáveis da época islâmica que terá sido en‑
contrado em Silves pelos meados da década de 50 do século 
xx. Embora não se conheçam ao certo as circunstâncias des‑
te achado, sabe‑se que, após a descoberta, o tesouro foi trans‑
ferido para Lisboa e veio a integrar a coleção do Museu Nu‑

mismático Português. A catalogação deste tesouro foi feita no Livro 3.º 
de Inventário, sob a forma de uma ementa contendo os seguintes dados: 
«Árabes/22.990/23.079 — 90 diremes».
Este tesouro encontra‑se guardado numa caixa de cartão azul com uma eti‑
queta branca na tampa, contendo uma anotação relativa ao número de in‑
ventário, no interior da qual também se conserva um bilhete de papel escrito 
em três línguas: o árabe, o francês e o português. Uma das faces deste bilhete 
indica que as moedas terão sido cunhadas nos inícios do século xii e que o 
tesouro terá sido escondido em Silves por ocasião da conquista da cidade 
pelos exércitos do rei D. Sancho I, em 1189. A outra face contém a transcri‑
ção de dois letreiros árabes, lidos a partir do anverso e do reverso de uma 
das moedas, contendo a respetiva tradução francesa.
Na forma como chegou até nós, este tesouro é constituído por um conjunto 
de noventa moedas identificáveis com o dirham almóada, ou seja, a moeda 
de prata, de módulo quadrangular, batida no norte de África e na Península 
Ibérica durante os séculos xii e xiii, hoje muito comuns nos contextos ar‑
queológicos portugueses e espanhóis. Embora integrem séries anónimas e 
sem nenhuma indicação relativa à data em que foram batidas, estas moedas 
contêm, em ambas as faces, uma epígrafe árabe inscrita em gráfila quadra‑
da, de teor predominantemente religioso. Numa face encontra‑se a fórmula 
«Alá é o nosso Senhor, Maomé é o nosso profeta, o messias é o nosso guia»; 
na outra, a fórmula que sintetiza alguns princípios de fé da religião islâmica.
Sabe‑se hoje que o messias identificado nesta fórmula como guia da comu‑
nidade islâmica é Ibn Tumart, o asceta africano que terá fundado um movi‑
mento religioso, conhecido como reforma almóada, que advogava o regresso 
do islão a um estado de pureza original, ligado ao respeito pela mensagem 
de Alá, a pessoa do profeta Maomé e os costumes instituídos pela tradição. 
Como quaisquer outros muçulmanos, os almóadas proclamavam a unicida‑
de divina na sua profissão de fé, difundindo a crença na existência de um 
Deus único dotado de uma série de atributos que reforçavam a Sua absoluta 
transcendência. Para os almóadas, a confiança em Deus derivava desta cren‑
ça e compreendia a total submissão do crente aos desígnios divinos, numa 
atitude de entrega confiante que, em última instância, poderia até levar à 
união mística entre Deus e o Homem.
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BREVES

A VOZ DOS POETAS

No dia 12 de novembro de 2018 realizou‑se mais 
uma sessão de A Voz dos Poetas na Biblioteca da 
Imprensa Nacional, desta vez com a leitura de 
poemas de Luís Vaz de Camões por Jorge Silva 
Melo.
O ciclo de leituras de poesia A Voz dos Poetas tem 
entrada livre e resulta da parceria estabelecida 
entre a INCM e os Artistas Unidos, dando assim 
voz à escrita de alguns poetas editados pela Im‑
prensa Nacional.
A Voz dos Poetas regressou à Biblioteca no dia 21 
de janeiro, desta vez com a leitura de poemas de 
Almeida Garret.

250 ANOS DA IMPRENSA NACIONAL 
EM DESTAQUE NO BAIRRO DAS ARTES

A INCM participou em mais uma edição do Bair‑
ro da Artes, evento que marcou a reentré cultural 
da sétima colina de Lisboa, no dia 20 de setem‑
bro, das 18 às 22 horas, animando vários espaços 
ligados à arte contemporânea.
Nesse dia, a Biblioteca da Imprensa Nacional re‑
cebeu Rúben Dias e Sofia Meira, curadores da 
exposição Imprimere — Arte e Processo nos 250 
Anos da Imprensa Nacional, patente na Casa do 
Design, em Matosinhos, para uma conversa com 
Benjamim Godinho, contramestre da extinta Es‑
cola de Tipografia da Imprensa Nacional, e apre‑
sentação do catálogo da exposição.
Com moderação da investigadora Inês Queiroz, a 
conversa percorreu a evolução das tecnologias e 
das técnicas das artes gráficas usadas no fabrico 
do livro, em paralelo com a história da Imprensa 
Nacional. O público presente teve ainda oportu‑
nidade de assistir a uma demonstração da arte da 
composição e impressão tipográficas.
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LUSITÂNIA ROMANA EM DESTAQUE NO MUSEO 
NACIONAL DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA

O 32.º aniversário do Museo Nacional de Arte Ro‑
mano de Mérida (Espanha) festejou‑se de forma 
muito especial: com uma sessão dedicada a Por‑
tugal, onde teve lugar o lançamento da 2.ª edição 
do catálogo Lusitânia Romana. Origem de Dois 
Povos — uma edição conjunta entre a Imprensa 
Nacional e o Museu Nacional de Arqueologia. 
A celebração aconteceu a 17 de setembro e con‑
tou com a presença de muitos ilustres: o então 
Ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe de 
Castro Mendes; o Diretor do Museu Nacional de 
Arqueologia, António Carvalho, e o Presidente da 
Câmara de Loulé, Vítor Aleixo. Duarte Azinheira, 
diretor da Unidade de Publicações da Imprensa 
Nacional, também fez a sua intervenção em repre‑
sentação da editora pública.
Uma festa que se fez ainda com música dos Flor 
de Sal e com a atribuição, a Carlos Fabião e Rui 
Nabeiro, do Prémio Internacional Genio Protec‑
tor da Colonia Augusta Emérita.

OBSERVANATURA — 10.ª EDIÇÃO

A INCM participou na 10.ª edição da ObservaNa‑
tura, uma feira dedicada ao Turismo de Natureza 
e que teve lugar na Herdade da Mourisca, em Se‑
túbal, de 28 a 30 de setembro.
Logo no primeiro dia, foram apresentados os li‑
vros Sou o Lince-Ibérico, o felino mais ameaçado 
do mundo, com texto de Maria João Freitas e ilus‑
trações de Tiago Albuquerque e Nádia Albuquer‑
que, e Rainha dos Ares, a águia-imperial-ibérica, 
com texto de Carla Maia de Almeida e ilustrações 
de Susa Monteiro.
Durante a feira, o stand da INCM no recinto co‑
locou estes livros à disposição do público, assim 
como as moedas da Série Espécies Ameaçadas, 
artigos solidários que contribuem com parte da 
sua receita para o Fundo da Conservação da Natu‑
reza e da Biodiversidade gerido pelo Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 
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MERCADO DO LIVRO FRANÇA BORGES  
5.ª EDIÇÃO

No dia 22 de setembro, o Mercado do Livro Fran‑
ça Borges regressou ao Jardim do Príncipe Real, 
reunindo um eclético conjunto de editoras e li‑
vreiras (Almedina, Bisturi, Letra Livre, Distopia, 
O Homem do Saco, Imprensa Nacional, Linha de 
Sombra e Oficina do Cego).
O Mercado contou ainda com um programa cul‑
tural diversificado, do qual fizeram parte o lança‑
mento do livro infantojuvenil a Rainha dos Ares, 
a Águia-imperial-ibérica, com texto de Carla Maia 
de Almeida e ilustrações de Susa Monteiro, uma 
oficina de ilustração com Yara Kono e uma con‑
versa com o designer Jorge Silva.
A encerrar o Mercado do Livro, houve ainda jazz 
ao vivo com o José Monteiro Trio, composto por 
Zé Cruz (guitarra), José Monteiro (contrabaixo) e 
Miguel Fernandez (bateria).

INCM PARTICIPA EM MAIS UMA EDIÇÃO DO 
OPEN HOUSE LISBOA

No âmbito da 7.ª edição do Open House Lisboa, 
cerca de 300 pessoas tiveram oportunidade de 
visitar as instalações da Imprensa Nacional e da 
Casa da Moeda no dia 22 de setembro e de ficar 
a conhecer um pouco melhor a arquitetura destes 
espaços classificados, assim como algumas ativi‑
dades aí desenvolvidas.
O Open House é uma iniciativa internacional que 
tem lugar em várias cidades marcadas pela exce‑
lência da sua arquitetura, tais como Barcelona, Lon‑
dres, Nova Iorque, Roma ou Buenos Aires, entre 
outras, cabendo a organização do evento na capi‑
tal portuguesa à Trienal de Arquitectura de Lisboa.
À semelhança das edições anteriores, a seleção 
deste ano procurou evidenciar o que de melhor se 
construiu e planeou em Lisboa, num total de 84 es‑
paços das mais variadas tipologias, contextos e 
épocas, que puderam ser visitados de forma gratui‑
ta durante o fim de semana de 22 e 23 de setembro.
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eID CONFERENCE 2018

A INCM participou na eID Conference, uma das 
mais importantes conferências internacionais so‑
bre identificação eletrónica, que este ano teve lu‑
gar em Lisboa, na Fundação Champalimaud, nos 
dias 27 e 28 de setembro.
Na sua 10.ª edição, a conferência organizada pela 
Multicert focou‑se no impacto da identificação 
eletrónica nos serviços públicos, na nossa segu‑
rança, no nosso dia a dia e no nosso futuro, tendo 
contado com intervenções e contributos de vários 
especialistas internacionais, entre eles alguns ele‑
mentos da área da Inovação da INCM.

XXXV CONGRESSO DA FEDERAÇÃO 
INTERNACIONAL DA MEDALHA DE ARTE 

A INCM participou no XXXV Congresso da Fede‑
ração Internacional da Medalha de Arte (FIDEM), 
que este ano se realizou entre os dias 29 de maio 
e 2 de junho no Museu Canadiano da Natureza, 
em Ottawa.
Após quase uma semana de reuniões, palestras, 
exposições, workshops e uma feira de medalha na 
qual a INCM participou, o congresso terminou 
com uma gala em que foram entregues os princi‑
pais prémios da associação, destinados a incenti‑
var e a valorizar o trabalho dos artistas que produ‑
zem medalhas de arte.
Para além do prémio da British Art Medal Society 
(BAMS)/Thomas Fattorini, recebido pelo escultor 
José Teixeira e entregue por Greg Fattorini, foram 
atribuídos à participação portuguesa os seguin‑
tes prémios: Young Artist, à estudante Beatriz 
Mónica, entregue pela delegada Lynden Bees‑
ley, e Cuhaj Prize for Young Artists, à estudante 
e estagiária na INCM Catarina Mendes, entregue 
pelo escultor George Cuhaj. 
A INCM foi distinguida com o Prémio FIDEM 
Pro Liberalitate Tua, sob a forma de uma medalha 
criada para a FIDEM pelo Prof. Bogomil Nikolov 
e entregue pelo presidente Philip Attwood. Este 
prémio é concedido a indivíduos e instituições 
que ajudaram financeiramente a FIDEM. 
O grande prémio para a melhor medalha presen‑
te na exposição foi atribuído à escultora Mashiko. 
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INCM APRESENTA PROJETO UNIQUEMARK AO 
SETOR DA OURIVESARIA

O projeto UniqueMark foi apresentado pela INCM 
às associações portuguesas do setor da ourivesa‑
ria, no dia 12 de setembro, depois de já ter sido 
apresentado em Riga, Letónia, nos dias 5 e 6 des‑
se mês, durante a reunião da Convenção Interna‑
cional das Contrastarias e no encontro da IAAO 
(International Association of Assay Offices).
Este projeto, que visa a criação de marcas únicas 
de contrastaria, sem possibilidade de serem co‑
piadas ou falsificadas, foi promovido pela área de 
Inovação da INCM em parceria com a Universi‑
dade de Coimbra, dando origem a duas patentes 
já registadas pela empresa.
Os processos de marcação usados, baseados na 
teoria do caos, são o puncionamento (através da 
criação de uma dispersão aleatória de partícu‑
las de diamante) e a marcação a laser (através da 
marcação de um desenho determinístico a laser, 
resultando num padrão aleatório).
Um dos objetivos do projeto UniqueMark é 
permitir que o teste de autenticidade do objeto 
seja feito por ourives, comerciantes e consumido‑
res munidos de instrumentos de verificação com 
elevado nível de ubiquidade e, por isso mesmo, re‑
lativamente fáceis de manusear, baratos e simples 
de adquirir, nomeadamente lentes básicas ou câ‑
maras de smartphones.

CONTRASTARIAS NA PORTOJÓIA

As Contrastarias da INCM estiveram presentes 
na 29.ª edição da Portojóia — Feira Internacional 
de Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria, que decor‑
reu na EXPONOR, em Matosinhos, de 27 a 30 de 
setembro.
No espaço da INCM, os visitantes do certame 
tiveram oportunidade de conhecer os serviços 
prestados pela empresa, não só ao nível da auten‑
ticação de peças de metais preciosos, mas tam‑
bém no que concerne à proteção e certificação de 
marcas e produtos.

LISBOA DESIGN SHOW 2018

As Contrastarias da INCM estiveram presentes 
no Lisboa Design Show 2018, o maior evento na‑
cional dedicado ao design, que se realizou, de 3 
a 7 de outubro, na Feira Internacional de Lisboa 
(FIL).
No espaço das Contrastarias, os visitantes fica‑
ram a conhecer os serviços prestados pela INCM 
no âmbito da marcação e dos ensaios laborato‑
riais inerentes à autenticação de artigos com me‑
tais preciosos.
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INCM APRESENTA SOLUÇÕES DE 
RASTREABILIDADE, AUTENTICAÇÃO E PROTEÇÃO 
DE MARCA NO WINE TRACK® 2018

A INCM participou no Wine Track® 2018, um 
congresso internacional dedicado à autenticidade 
e rastreabilidade de vinhos e bebidas espirituosas 
e às novas soluções para proteger marcas contra 
a fraude e a contrafação, que teve lugar no Cen‑
tro de Congressos da Alfândega do Porto a 26 de 
outubro.
Durante o congresso, a INCM apresentou as suas 
mais recentes soluções de rastreabilidade, auten‑
ticação e proteção de marca, com destaque para o 
inovador sistema UniQode, desenvolvido em par‑
ceria com a Universidade de Coimbra.
O evento, organizado pela Société des Experts 
Chimistes de France (SECF) e pela ALABE — As‑
sociação dos Laboratórios de Enologia (Portugal), 
procura promover o intercâmbio entre cientistas, 
profissionais do setor, fornecedores de serviços, 
equipamentos e materiais e os vitivinicultores.
A fraude e a contrafação são duas preocupações 
para o setor vitivinícola a nível mundial, respon‑
sáveis por avultados prejuízos e quebra de credi‑
bilidade das empresas, além de evasão fiscal. Foi 
neste contexto que nasceu a Wine Track®, com 
encontros já realizados em França e em Espanha 
e este ano, pela primeira vez, em Portugal.

APRESENTAÇÃO DA MOEDA ESPIGUEIROS 
DO NOROESTE PENINSULAR

A moeda de coleção alusiva aos Espigueiros do 
Noroeste Peninsular, a sexta e última moeda da 
Série Etnografia Portuguesa, foi apresentada na 
Casa do Povo da vila de Soajo, no concelho de Ar‑
cos de Valdevez.
Além dos autores, os escultores Isabel Carriço e 
Fernando Branco, estiveram presentes nesta ses‑
são o Presidente da Câmara Municipal de Arcos 
de Valdevez, João Manuel Esteves, e o Presidente 
do Conselho de Administração da INCM, Gonça‑
lo Caseiro.
A moeda apresentada ao público tem o valor fa‑
cial de 2,50 euros e conta com uma emissão limi‑
tada a 2500 exemplares em ouro proof, 2500 em 
prata proof e 60 000 em cuproníquel com acaba‑
mento normal.
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«BIBLIOTECA JOSÉ-AUGUSTO FRANÇA» 
APRESENTADA NA FUNDAÇÃO CALOUSTE 
GULBENKIAN

Foi uma grande e merecida homenagem a José‑
‑Augusto França, um dos mais notáveis intelec‑
tuais portugueses dos séculos xx e xxi.
Aconteceu na Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa, no dia 21 de setembro, aquando da 
apresentação da coleção Biblioteca José‑Augus‑
to França e do lançamento dos seus dois volu‑
mes inaugurais: Natureza Morta e Charles Cha-
plin — O Self-Made-Myth.
«A Biblioteca José‑Augusto França pretende sinte‑
tizar, de forma extensa e profunda, os vários luga‑
res de interesse e questionamento do autor — en‑
tre ensaios, romance, contos, memórias, teatro — e 
também reunir o melhor da reflexão de um homem 
que a UNESCO considerou como um símbolo 
maior do pensamento europeu. 

SELO COMEMORATIVO DOS 250 ANOS 
DA IMPRENSA NACIONAL 

O selo comemorativo do aniversário da Imprensa 
Nacional, desenhado por Eduardo Aires e emiti‑
do pelos Correios de Portugal, foi apresentado, no 
dia 5 de janeiro, na Casa do Design, em Matosi‑
nhos, no âmbito da exposição Imprimere — Arte 
e Processo nos 250 Anos da Imprensa Nacional, 
que encerrou no mesmo dia.
Chega assim ao fim uma extensa mostra docu‑
mental, com instrumentos, máquinas, tecnologias 
e artefactos que ilustram a história da produção 
gráfica em Portugal, desde a Impressão Régia à 
atualidade, promovida pela Câmara Municipal de 
Matosinhos, pela ESAD — Idea, Investigação em 
Design e Arte e pela INCM, com curadoria de Ru‑
ben Dias e de Sofia Meira.
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LANÇAMENTO DO LIVRO CARETOS E CORETOS 
TRADIÇÕES POPULARES EM PORTUGAL 

O livro infantojuvenil Caretos e Coretos — Tradi-
ções Populares em Portugal, com texto de Vera 
Marques Alves e ilustrações de Carolina Celas, 
foi apresentado na livraria BAOBÁ, em Lisboa, no 
dia 26 de janeiro.
Editado em parceria com a Pato Lógico, o livro faz 
parte das edições Museu Casa da Moeda e dá a 
conhecer algumas das tradições e objetos mais 
populares do país aos mais novos, tendo como 
ponto de partida as moedas de coleção da Série 
Etnografia Portuguesa.
Além da apresentação, que contou com a presen‑
ça das autoras, houve ainda lugar a uma animada 
conversa, uma mini‑oficina de ilustração e uma 
sessão de autógrafos.

IMPRENSA NACIONAL MARCA  
PRESENÇA NA 70.ª FEIRA DO LIVRO 
DE FRANKFURT 

A Imprensa Nacional voltou a marcar presença 
na histórica Feira de Frankfurt, a mais importan‑
te feira do livro europeia, que este ano cumpriu a 
sua 70.ª edição, tendo a Geórgia como convidada 
de honra.
Durante cinco dias, de 10 a 15 de outubro, edi‑
tores, escritores e entusiastas vindos de todo o 
globo reuniram‑se neste evento para assistir às 
tendências do setor internacional de livros dis‑
tribuídas por cerca de 7100 expositores, entre os 
quais 49 portugueses.
A Imprensa Nacional integrou o stand de Portu‑
gal, organizado pela Associação Portuguesa de 
Editores e Livreiros (APEL).
E como a Literatura Portuguesa não para, o Pre‑
sidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, o 
Diretor‑Geral do Livro, dos Arquivos e das Biblio‑
tecas, Silvestre Lacerda, e o Diretor da Feira do Li‑
vro de Leipzig, Oliver Zille, assinaram em pleno 
stand de Portugal o contrato da participação de 
Portugal como país convidado na Feira de Leip‑
zig, em 2021. 
Este ano a Feira do Livro de Frankfurt contou ain‑
da com uma edição especial do JL — Jornal de 
Letras Artes e Ideias, dedicado a José Saramago e 
aos 20 anos do Prémio Nobel da Literatura.
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«NEM TODAS AS PRINCESAS USAM COROA» 
OFICINA DE LEITURA E ESCRITA CRIATIVA

No dia 26 de novembro, a INCM realizou uma 
oficina de incentivo à leitura e escrita criativa na 
Comunidade de Inserção Renascer, em Coimbra, 
que acolhe mulheres em situação de vulnerabili‑
dade social.
O livro Princesas de Portugal, Rainhas da Europa 
foi o ponto de partida para esta atividade, que con‑
tribuiu para descobrir e cultivar talentos, desen‑
volver a capacidade de trabalho individual e em 
grupo e, ao mesmo tempo, estimular a autoestima.  

ÁRVORES DE NATAL SUSTENTÁVEIS 
E SOLIDÁRIAS

O Natal costuma ser uma época de grande con‑
sumo e, por isso, de grande produção de resíduos. 
Assim, como forma de sensibilizar as pessoas 
para esta realidade, em 2018 as árvores de Natal 
da INCM foram feitas por alunos de Design do 
IADE — Universidade Europeia a partir de resí‑
duos industriais da empresa, que ganharam as‑
sim um novo valor e significado.

Estas três árvores de Natal, presentes nos átrios 
de entrada dos edifícios da Casa da Moeda e da 
Imprensa Nacional, tiveram também uma compo‑
nente solidária, pois junto a elas, e ao longo de um 
mês, foi possível deixar bens de higiene e cuida‑
dos pessoais, assim como bens alimentares não 
perecíveis, destinados à Comunidade Vida e Paz.
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AGENDA INCM CELEBRA OS 500 ANOS DA 
PRIMEIRA VIAGEM DE CIRCUM-NAVEGAÇÃO

A Agenda INCM para 2019 é dedicada ao quin‑
to centenário do início da primeira viagem de 
circum‑navegação, um dos mais importantes fei‑
tos da história da Humanidade, comandado por 
Fernão de Magalhães, ao serviço de Carlos V de 
Espanha.
Com texto do historiador José Manuel Garcia, his‑
toriador e especialista em Fernão de Magalhães, e 
conceção gráfica do designer João Campos, a agen‑
da recorda os momentos mais importantes da ex‑
pedição empreendida pelo navegador português.

CRIAÇÃO TEATRAL DÁ VIDA A «UM HERÓI 
CHAMADO MILHÕES»

No âmbito da sua responsabilidade social, a 
INCM tem vindo a promover diversas atividades 
inspiradas na coleção de biografias «Grandes Vi‑
das Portuguesas», editada em parceria com a Pato 
Lógico, desde encenações teatrais a oficinas de 
leitura e escrita criativa.
Foi o que aconteceu com o livro Aníbal Milhais, 
Um Herói Chamado Milhões, com texto de José 
Jorge Letria e ilustrações de Nuno Saraiva, que 
serviu de mote a uma criação teatral apresentada 
ao público no dia 15 de dezembro, no Teatro Es‑
ther de Carvalho, em Montemor‑o‑Velho.
Com encenação e interpretação de Diogo Carva‑
lho, o espetáculo contou com duas sessões, uma 
apenas para o público infantojuvenil e outra para 
o público em geral.
No dia 18 de janeiro, Diogo Carvalho voltou a in‑
terpretar a figura de Aníbal Milhais, desta vez na 
Biblioteca Municipal de Cantanhede, onde atuou 
perante uma plateia de cerca de 140 pessoas, 
constituída por utentes e funcionários de vários 
centros de dia e lares de idosos deste concelho.



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

AGENDA

12 mar
APRESENTAÇÃO DO LIVRO MENSAGEM  
E OUTROS POEMAS PUBLICADOS EM VIDA,  
DE FERNANDO PESSOA

Biblioteca Nacional de Portugal | 18h00

18 mar
A VOZ DOS POETAS — BERNARDIM RIBEIRO

Biblioteca da Imprensa Nacional | 18h30

28 mar  
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE MOEDAS  
COMEMORATIVAS 2019
Casa da Moeda | 18h00

CONCERTO METROPOLITANA
PRELÚDIOS — J. BRAGA SANTOS, L. FREITAS BRANCO
Biblioteca da Imprensa Nacional | 18h30


